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യുവാക്കളായ
എഴുത്തുകാർക്കും

വായനക്കാർക്കും േവണ്ടി

ഇെതാരു മേനാഹരമായ പ്രസംഗം വായിക്കാനു�
ള്ള ക്ഷണമാണു്. കലയും സാഹിത്യവും ഒരു ഭാ�
ഷാ സമൂഹത്തിനു് എത്ര പ്രധാനമാണു് എന്നറി�
യാൻ ഈ പ്രസംഗം ഉപകരിക്കുെമന്നു് ഞങ്ങൾ
കരുതുന്നു.

േകസരി ബാലകൃഷ്ണപിള്ളയുെട അറുപതാം പിറ�
ന്നാൾ ചടങ്ങാണു് സന്ദർഭം, അക്കാലെത്ത പ്രമു�
ഖരായ എഴുത്തുകാർ ഒരിടത്തു് കൂടി, േകസരിെയ
ആദരിക്കുന്നു. അവർ അേദ്ദഹത്തിനു് ഒരു മംഗളപ�
ത്രം നൽകുന്നു. ജീവിതം െകാണ്ടു് എന്തു് അർത്ഥമാ�
ണു് താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതു് എന്നു് മറുപടി പ്രസംഗ�
ത്തിൽ േകസരി പറയുന്നുണ്ടു്. ഒപ്പം, യുവാക്കൾക്കു്,
സമൂഹത്തിലും സാഹിത്യത്തിലും നിശ്ചിതമായും
േവണ്ടുന്ന പരിഗണനെയ പറ്റിയും പറയുന്നു. അതാ�
ണു് ഞങ്ങെള ആകർഷിച്ചതു്. സാംസ്കാരിക സംബ�
ന്ധങ്ങളായ തെന്റ ആേലാചനകളിൽ വരും തല�
മുറകളിേലയ്ക്കു് കൂടി പ്രസരിപ്പിക്കാനുള്ള ഊർജ്ജം
കെണ്ടത്താൻ േകസരി എേപ്പാഴും ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നു.
അതുെകാണ്ടാണു് ഇന്നും അേദ്ദഹത്തിെന്റ എഴുത്തു�
ജീവിതം നെമ്മ െതാട്ടു നിൽക്കുന്നതും.

മലയാളത്തിെല യുവാക്കളായ എഴുത്തുകാർക്കും
വായനക്കാർക്കും േവണ്ടി ഞങ്ങൾ േകസരിയുെട
ഈ പ്രസംഗം പ്രസിദ്ധീകരിക്കുകയാണു്. ഇതിേനാ�
ടുള്ള അവരുെട പ്രതികരണങ്ങളറിയാൻ ഞങ്ങൾ�
ക്കു് ആഗ്രഹവുമുണ്ടു്.

സായാഹ്ന പ്രവർത്തകർ.
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എം.പി. േപാൾ അദ്ധ്യക്ഷപ്രസംഗത്തിൽ ഇപ്രകാ�
രം പറഞ്ഞു: ‘രാഷ്ട്രീയ പ്രേക്ഷാഭങ്ങളിൽ നിന്നും
ജീവിതമത്സരങ്ങളിൽനിന്നും അകന്നു് ഏെറക്കാ�
ലമായി പൂർവ്വാർജ്ജിതവും സ്വയാർജ്ജിതവുമായ
അസ്വാസ്ഥ്യങ്ങേളാടു മല്ലിട്ടു ജീവിതം നയിക്കുന്ന
ഈ അറുപതുകാരെന അഭിനന്ദിക്കുന്നതിനാണു്
അഖില േകരള പുേരാഗമന സാഹിത്യ സമിതിയുെട
ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ഈ സേമ്മളനം ഇവിെട കൂടിയിട്ടു�
ള്ളതു്. പുേരാഗമനസാഹിത്യകാരന്മാർ ഒരു വ്യക്തി�
െയയും അധികം ആദരിക്കുന്ന കൂട്ടത്തിലല്ല; അവ�
രിൽ അേനകം േപർ ഇന്നു പല കഷ്ടതകളും വിഷ�
മതകളും സഹിച്ചു് ഇവിെട എത്തിേച്ചർന്നതിെന്റ
രഹസ്യെമന്താണു്. ശ്രീ. ബാലകൃഷ്ണപിള്ള ഇന്നു േക�
രളത്തിലുള്ള ഒരു ശക്തിേകന്ദ്രമാണു്. ഇന്നെത്ത
തലമുറ അറിയുന്നില്ല; അവർ അേദ്ദഹെത്ത േനാ�
ക്കി പരിഹസിക്കുന്നു; ചിരിക്കുന്നു. പേക്ഷ, ഭാവിച�
രിത്രകാരന്മാർ അതറിയും. അവർ അേദ്ദഹത്തിെന്റ
പ്രാധാന്യെത്തയും സംഭാവനകെളയും ശരിയായ
കാഴ്ചപ്പാടിൽ ദർശിക്കും. ഇന്നു േകരളത്തിെല ഒരു
ബുദ്ധിജീവിക്കും ഇത്രയും അനുയായികെള, ആളുക�
െള, ആകർഷിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. രാഷ്ട്രീയരംഗ�
ത്തു് വമ്പിച്ച േകാലാഹലങ്ങൾ നടക്കുന്ന കാലമാ�
ണിതു്. ഇതിെലാന്നുംതെന്ന നിവർത്തനത്തിനുേശ�
ഷം അേദ്ദഹം േനരിട്ടു പെങ്കടുത്തിട്ടില്ല. േഡാക്ടർ
രാധാകൃഷ്ണൻ പ്രസ്താവിക്കുകയുണ്ടായിട്ടുണ്ടു്, ‘അസ്വ�
തന്ത്രത അനുഭവിക്കുന്ന ജനത, ക്യാൻസർ പിടിെപ�
ട്ട ഒരു േരാഗിെയേപ്പാെലയാണു് ’ എന്നു്. അവർക്കു്
അതിെനപ്പറ്റി ചിന്തിക്കാേന േനരമുള്ളൂ. സ്വാതന്ത്യം
സമ്പാദിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടും നമുക്കു് ആ േരാഗം മാറിയി�
ട്ടില്ല. ആ വിധത്തിലുള്ള രാഷ്ട്രീയേരാഗം മാറാത്ത�
തുെകാണ്ടാണു് ശ്രീ. പിള്ളയ്ക്കു് ഇന്നു് അഭിനന്ദനം കു�
റയുന്നതു്. എന്നാൽ അറിേയണ്ടവർ അേദ്ദഹെത്ത
അറിയുന്നുണ്ടു്, അഭിനന്ദിക്കുന്നുണ്ടു്, ആരാധിക്കുന്നു�
മുണ്ടു്. ഇന്നു് ഒരു പുതിയ ചിന്താഗതി ഉദയം െചയ്തി�
രിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയകക്ഷിയിൽ േചർന്നാൽ സർവ്വ�
ജ്ഞത്വം േനടി എന്നുള്ള മേനാഭാവം. പാർട്ടിയിൽ
േചർന്നാൽ എന്തിെനയും പറ്റി വിദഗ്ദ്ധാഭിപ്രായം
പറയാെമന്നായിട്ടുണ്ടു്. ശ്രീ. ബാലകൃഷ്ണപിള്ളയുെട
േസവനങ്ങളുെട ആെകത്തുക കണക്കാക്കി മനുഷ്യ
പുേരാഗതിക്കു് അതു് എത്രമാത്രം ഉപയുക്തമായി�
ട്ടുണ്ടു് എന്ന മാനദണ്ഡംവച്ചു േനാക്കിയാൽ േകരള�
ത്തിെല ഒെരാറ്റ വ്യക്തിയും ഇേദ്ദഹെത്തേപ്പാെല
ബഹുമാന്യത അർഹിക്കുന്നില്ല.

“സ്വതന്ത്രമായി ചിന്തിക്കുക,” അതാണു് ശ്രീ. ബാല�
കൃഷ്ണപിള്ളയുെട പാഠം. പ്രമാണാധിഷ്ഠിത ചിന്താ�
പാരമ്പര്യമാണു് നമുക്കുള്ളതു്. ‘തത്വമസി’ എന്ന
വാക്കിെന അടിച്ചുപരത്തി വ്യാഖ്യാനിക്കുകയാണു
പഴയ പതിവു്. എന്നാൽ, ഇന്നു് അതിനു പകരം
“വർഗ്ഗസമരം” എന്ന പഞ്ചാക്ഷരി സ്ഥലം പിടിച്ചിരി�
ക്കുന്നു. തീർച്ചയായും ഇെതാന്നും സ്വതന്ത്രചിന്തയല്ല.

േകസരിക്കു ഈവക പ്രകടനം അേരാചകമാെണ�
ന്നു ഞങ്ങൾക്കു് അറിയാം. ഞങ്ങളുെട മനസ്സമാധാ�
നത്തിനാണു് ഞങ്ങൾ അേദ്ദഹെത്ത ഇപ്രകാരം
പൂജിക്കുന്നതു്. അതുെകാണ്ടു് ഞങ്ങൾ ഞങ്ങെളത്ത�
െന്നയാണു പൂജിക്കുന്നതു്; മാനിക്കുന്നതു് . മാനിേക്ക�
ണ്ടവെന മാനിക്കുന്നതുെകാണ്ടു് മാനിക്കുന്നവനു
തെന്നയാണു മാനം. ഞങ്ങളുെട ഈ പ്രശംസകൾ
േകരളീയരുേടതാെണന്നു് അേദ്ദഹം കരുതണം.
ഞങ്ങൾ അേദ്ദഹത്തിനു ദീർഘായുസ്സും സകല മം�
ഗളങ്ങളും ആശംസിക്കുന്നു’ എന്നു പറഞ്ഞു എം.പി.
േപാൾ അദ്ധ്യക്ഷപ്രസംഗം ഉപസംഹരിച്ചു.

അടുത്തതായി കുററിപ്പുഴ കൃഷ്ണപിള്ള മംഗളപത്രം
വായിച്ചു് അേദ്ദഹത്തിനു സമർപ്പിച്ചു. അേദ്ദഹത്തിനു
ദീർഘായുസ്സു് േനർന്നു െകാണ്ടു് ദാേമാദരേമേനാൻ,
തകഴി ശിവശങ്കരപ്പിള്ള, എ.െക. േഗാപാലപിള്ള,
എം. േഗാവിന്ദൻ, പി.എൻ. കൃഷ്ണപിള്ള, െപാൻകു�
ന്നം വർക്കി, പി. േകശവേദവ് , െക. രാമകൃഷ്ണപിള്ള,
മുണ്ടേശ്ശരി മുതലായവരും ആശംസാപ്രസംഗങ്ങൾ
നടത്തി. തുടർന്നു് ബാലകൃഷ്ണപിള്ള േവദിയിെല ചാ�
രുകേസരയിൽ ഇരുന്നുെകാണ്ടു് വിനീതഭാവത്തി�
ലും ശാന്തമായ സ്വരത്തിലും േനരെത്ത എഴുതിത്ത�
യ്യാറാക്കിയിരുന്ന മറുപടിപ്രസംഗം വായിച്ചു. ഉേന്മ�
ഷേത്താെടയാണു് പാരായണം െചയ്തെതങ്കിലും ഒടു�
വിൽ കുറച്ചു ക്ഷീണിതനായി കാണെപ്പട്ടു.



മംഗളപത്രം

അേങ്ങയ്ക്കു് ഈവക പ്രകടനങ്ങെളാന്നും ഇഷ്ടമിെല്ല�
ന്നു് ഞങ്ങൾക്കറിയാം. എന്നിരുന്നാലും ഞങ്ങളു�
െട സംതൃപ്തിക്കും ചാരിതാർത്ഥ്യത്തിനുമായി അങ്ങു്
ഈ മംഗളപത്രം സ്വീകരിക്കാെമന്നു് സമ്മതിച്ചാൽ
ഞങ്ങൾക്കുള്ള അളവറ്റ ആഹ്ലാദവും കൃതജ്ഞതയും
ആദ്യമായി ഇവിെട േരഖെപ്പടുത്തുന്നു.

േകരളത്തിെലാട്ടാെകയുള്ള സ്വതന്ത്രചിന്തകന്മാർ�
ക്കു്, പ്രേത്യകിച്ചു് പുേരാഗമനസാഹിത്യകാരന്മാർ�
ക്കു് അങ്ങേയാടുള്ള കടപ്പാടു് നിസ്സീമമാണു്.

അങ്ങു േകരളത്തിെന്റ ൈവജ്ഞാനികവും സാംസ്കാ�
രികവുമായ പുേരാഗതിയ്ക്കു് അടുത്തകാലത്തു് മറ്റാേര�
യുംകാൾ കൂടുതലായി മഹത്തായ സംഭാവനകൾ
നൽകിയിട്ടുെണ്ടന്നുള്ളതു് പക്ഷാന്തരമില്ലാത്ത ഒരു
ചരിത്രവസ്തുതയാകുന്നു.

േഡാക്ടർ ജാൺസൺ േഗാൾഡ്സ്മിത്തിെനപ്പറ്റി
പറഞ്ഞതുേപാെല അങ്ങു് ൈകവച്ചിട്ടില്ലാത്ത വി�
ജ്ഞാനശാഖയില്ല; ൈകവച്ചിട്ടുള്ളെതാന്നും അലങ്ക�
രിക്കാെതയുമിരുന്നിട്ടില്ല. അേങ്ങയ്ക്കു് ഏറ്റവും പ്രിയ�
കരമായ പ്രാചീന ചരിത്രഗേവഷണത്തിൽ അങ്ങു്
സമാർജ്ജിച്ചിട്ടുള്ള നൂതനജ്ഞാനസമ്പത്തിെന്റ
മൂല്യം നിർണ്ണയിക്കുവാൻ ഇേതവെര ഇന്നാട്ടിൽ
ആർക്കും കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. അങ്ങു ആസൂത്രണം െച�
യ്തിട്ടുള്ള കല്പകാലഗണന ഒരു നവീന ഗേവഷണ
പദ്ധതിെയ ഉൽഘാടനം െചയ്തിട്ടുെണ്ടന്നു് വിശ്വഭാ�
രതിയിെല ൈചനീസ് െപ്രാഫസർ അഭിപ്രായെപ്പ�
ട്ടിട്ടുള്ളതു് ഞങ്ങൾ ഈ അവസരത്തിൽ അഭിമാ�
നപൂർവ്വം സ്മരിക്കുന്നു. പൗരാണികത്വത്തിൽനിന്നു്
അധികം മുേന്നാട്ടു നീങ്ങാതിരുന്ന മലയാളസാഹി�
ത്യെത്ത ഇരുപതാംനൂറ്റാണ്ടിെല പുേരാഗതിയിേല�
യ്ക്കു് കടത്തിവിട്ടതു് അങ്ങയുെട േനതൃത്വമാെണന്നു�
ള്ളതു് ഞങ്ങേളാെടാപ്പം ഭാവിയിെല ചരിത്രകാര�
ന്മാരും സമ്മതിക്കുന്നതാണു്. പത്രേലാകത്തിനു്
അങ്ങയുെട “േകസരി” ഇന്നും ദുഷ്പ്രാപ്യമായ ഒരു
മാതൃകയായി പരിലസിക്കുന്നു. വിമർശം, വിവർ�
ത്തനം, പരാമർശം എന്നിതുകൾ വഴിയായി അങ്ങു്
ഞങ്ങൾക്കു് പരിചയെപ്പടുത്തിത്തന്ന വിവിധ വി�
േദശീയ ഭാഷകളിലുള്ള ഉൽകൃഷ്ടങ്ങളായ അേന�
കം ഗ്രന്ഥങ്ങൾ എത്രെയത്ര സാഹിത്യകാരന്മാർ�
ക്കാണു് പ്രേചാദനവും പ്രബുദ്ധതയും നൽകിയിട്ടു�
ള്ളതു് ! മലയാളസാഹിത്യനിരൂപണത്തിൽ സാ�
ഹിത്യത്തിെന്റ വിശ്വവ്യാപകതെയ ആസ്പദമാക്കി
“താരതമ്യവിമർശനം” എന്ന പദ്ധതി െവട്ടിത്തുറ�
ന്നതും അങ്ങല്ലാെത മറ്റാരുമല്ല. മനുഷ്യത്വെത്ത
അധഃപതിപ്പിക്കുന്ന ഇന്നെത്ത സാമൂഹ്യരാഷ്ട്രീയ
വ്യവസ്ഥകെള പാെട തട്ടിമാറ്റി ശാസ്ത്രജ്ഞാനത്തി�
െന്റ പ്രകാശത്തിൽ ഒരു പുതിയ സമുദായെത്ത
വാർെത്തടുക്കുന്നതിനുള്ള വിപ്ലവാത്മകമായ സം�
സ്ക്കാരമാണു് അങ്ങു് നാനാപ്രകാേരണ വിതരണം
െചയ്തുെകാണ്ടിരിക്കുന്നതു്.

ഇപ്രകാരം േകരളീയരുെട ജീവിതമാർഗ്ഗത്തിൽ െവ�
ളിച്ചം വീശുന്ന ഒരു വിജ്ഞാനേതജസ്സായി പ്രേശാ�
ഭിക്കുന്ന അങ്ങു് ഈ നിലയിൽ ഇനിയും ഏെറനാൾ
ജീവിച്ചുകാണുവാൻ ഞങ്ങൾക്കു് ഭാഗ്യമുണ്ടാകെട്ട
എന്നു് അകമഴിഞ്ഞു് ആശംസിച്ചുെകാണ്ടു് ഞങ്ങൾ
ഈ മംഗളപത്രം അങ്ങയ്ക്കു് സവിനയം സമർപ്പിച്ചു�
െകാള്ളുന്നു.

എന്നു്,
േകരളീയ സാഹിത്യകാരന്മാർ.

പറവൂർ,
27-9-1124
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ശ്രീബാലകൃഷ്ണപിള്ളയുെട
മറുപടിപ്രസംഗം

അദ്ധ്യക്ഷനവർകെള, മാന്യെര, മഹതികെള,

നിങ്ങളുെട മംഗളപത്രത്തിനും ശുഭാശംസകൾക്കും
എെന്റ അതിരറ്റ കൃതജ്ഞത പ്രകടിപ്പിച്ചുെകാള്ളു�
ന്നു. ഞാൻ ഒരു പ്രാസംഗികനല്ല. എഴുത്തുകാരൻ
മാത്രമാണു്. അതുെകാണ്ടു് എെന്റ സാധാരണ േല�
ഖനങ്ങെളേപ്പാെലയുള്ള െനടുെനടുങ്കനും മുഷിപ്പ�
നുമായ ഒരു പ്രസംഗം വായിച്ചു് നിങ്ങെള ഉപദ്രവി�
ക്കുെമന്നു് ഭയെപ്പേടണ്ട. ഇത്തരം സന്ദർഭങ്ങളിൽ
പതിവുള്ള അതിശേയാക്തികൾ നിറഞ്ഞ മംഗളപ�
ത്രത്തിലും പ്രസംഗങ്ങളിലുമുള്ള ചില കാര്യങ്ങെള�
സംബന്ധിച്ചു് രണ്ടു വാക്കുവീതം പറയാൻ മാത്രേമ
ഞാൻ തുനിയുന്നുള്ളു.

ആദ്യമായി എെന്റ ദീർഘായുസ്സിനായുള്ള നിങ്ങളു�
െട ആശംസകെളപ്പറ്റി പറയാം. ഞാൻ ദീർഘായു�
സ്സു കാംക്ഷിക്കുന്നവനല്ല. കാരണം പറയാം. പണ്ടു്
ഗ്രീസിൽ തിെയാഫ്രാസ്തസ് എെന്നാരു തത്വജ്ഞാ�
നിയുണ്ടായിരുന്നു. ആരിസ്റ്റാട്ടിൽ എന്ന സുപ്രസിദ്ധ�
നായ തത്വശാസ്ത്രജ്ഞെന്റ പ്രധാന ശിഷ്യനായിരുന്നു
ഇേദ്ദഹം. തിെയാഫ്രാസ്തസ് 81-ാമെത്ത വയസ്സി�
െലാ, 107-ാമെത്ത വയസ്സിെലാ മരിച്ചു എന്നാണു്
ഐതിഹ്യം. മരിക്കുന്ന സമയത്തു് അേദ്ദഹം ഇങ്ങി�
െന പറയുകയുണ്ടായി: “ജീവിതപ്രശ്നങ്ങെളക്കുറിച്ചു്
ശരിയായ ജ്ഞാനം ഉദിക്കുവാൻ തുടങ്ങുേമ്പാൾ,
മനുഷ്യായുസ്സു് അവസാനിക്കുന്നു. മനുഷ്യൻ ഇങ്ങി�
െന അല്പായുസ്സായിേപ്പായതു് കഷ്ടമാണു്.” ഇന്ന�
െത്ത ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരുെട കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളുെട
േപാക്കുകണ്ടിട്ടു് 120 വയസ്സു് മനുഷ്യെന്റ ആയുഷ്കാല�
മായി അടുത്തുതെന്ന ഭവിേച്ചക്കുെമന്നു് േതാന്നുന്നു.

ഞാൻ ഏറ്റവുമധികം ബഹുമാനിക്കുന്ന പഴയതത്വ�
ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരിൽ ഒരുത്തനാണു് ആരിസ്റ്റാട്ടിൽ.
എങ്കിലും അേദ്ദഹത്തിെന്റ പ്രിയശിഷ്യനായ തിേയാ�
ഫ്രാസ്തസ്സിെന്റ അഭിപ്രായേത്താടു് എനിക്കു േയാജി�
ക്കുവാൻ നിവൃത്തിയില്ല. ഇതിനു് രണ്ടു കാരണങ്ങ�
ളുണ്ടു്. ഒന്നു വ്യക്തിപരവും, മേറ്റതു താത്വികവും, വ്യ�
ക്തിപരമായ കാരണം ആദ്യം പറയാം. ആസ്ത്മാ
(ഏങ്ങൽ, കാസശ്വാസം) എന്ന മാറാേരാഗേത്താടു�
കൂടിയാണു് ഞാൻ ജനിച്ചതു്. മദ്ധ്യവയസ്സിെന്റ പ്രാ�
രംഭത്തിൽ മറ്റു മൂന്നു മാറാേരാഗങ്ങൾകൂടി സമ്പാ�
ദിക്കുകയും െചയ്തു. കൂടാെത ഒന്നിലധികം പരമദുഃ�
ഖങ്ങളും ഞാൻ അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ടു്. ഇവ ജനിപ്പിക്കു�
ന്ന നിത്യപീഡയാണു് മുമ്പു പറഞ്ഞ വ്യക്തിപരമായ
കാരണം. അല്പായുസ്സു് എനിക്കു് ഇതിൽനിന്നുള്ള
ഒരു രക്ഷാമാർഗ്ഗമാണുതാനും.

ഇനി താത്വികമായ കാരണം പറയാം. തിേയാഫ്രാ�
സ്തസ്സിെന്റ കാലമല്ല ഇന്നെത്ത കാലം. ഇന്നെത്ത
ജീവിതം പണ്ടേത്തതിേനക്കാൾ വളെരയധികം
സങ്കീർണ്ണമായിത്തീർന്നിരിക്കുന്നു. അതുെകാണ്ടു്
ഒരു ഒറ്റ മനുഷ്യൻ എത്രയധികം ദീർഘായുഷ്മാനാ�
യിരുന്നാലും, അയാൾക്കു തെന്റ ജീവിതകാലത്തു
ജീവിതപ്രശ്നങ്ങെളപ്പറ്റിയുള്ള ശരിയായ വിജ്ഞാന�
ത്തിെന്റ ഒരു സാരമായ അംശം േപാലും േനടുവാൻ
സാധിക്കുന്നതല്ല. ഇന്നെത്ത പ്രകൃതിശാസ്ത്രജ്ഞ�
രുെട കണ്ടുപിടിത്തങ്ങളും ഇതുതെന്ന സ്ഥാപിച്ചി�
ട്ടുണ്ടു്. നാം വിചാരിച്ചിരുന്നതിൽ നിന്നു വളെരയ�
ധികം സങ്കീർണ്ണമായിട്ടുള്ളതാണു് പ്രകൃതി എന്നു്
എയിൻെസ്റ്റയിെന്റ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളിൽനിന്നു് സി�
ദ്ധിക്കുന്നു. ഒരു ഒറ്റ വ്യക്തിയുെട അറിവിനകത്തു്—
അയാൾ എത്രയധികം മഹാനായാലും, ദീർഘായു�
ഷ്മാനായാലും ശരി—വരുന്നതല്ല പ്രകൃതിയുെട മുഴു�
വൻ സങ്കീർണ്ണസ്വഭാവം. പ്രകൃതിയുെട ഈ സങ്കീർ�
ണ്ണത അതിെന്റ ഒരു നിസ്സാരഘടകമായ മനുഷ്യ�
ജീവിതത്തിലും കാണാം. പല കാലങ്ങളിലും, പല
സ്ഥലങ്ങളിലുമുള്ള അേനകം മനുഷ്യരുെട നിരീക്ഷ�
ണങ്ങളും ചിന്തകളും താരതമ്യെപ്പടുത്തിപ്പഠിച്ചാൽ
മാത്രെമ സത്യെമന്നു സാധാരണയായി പറഞ്ഞുവ�
രുന്നതിേലയ്ക്കുള്ള ആദ്യെത്ത പടി കടക്കുവാൻ നമു�
ക്കു സാധിക്കുകയുള്ളൂ. മെറ്റാരുവിധത്തിൽ ഇതിെന
വിവരിക്കാം. വ്യക്തിപരമായ പ്രവർത്തനം െകാ�
ണ്ടല്ല, സാമുദായികമായ പ്രവർത്തനം െകാണ്ടുമാ�
ത്രേമ ജീവിതപ്രശ്നങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി പരിഹരിക്കു�
വാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ഈ സാമുദായികനിരീക്ഷ�
ണത്തിൽ ഒരു പണ്ഡിതെന്റയും ഒരു സാധാരണ
മനുഷ്യെന്റയും ഒരു കുേബരെന്റയും ഒരു കുേചലെന്റ�
യും ഒരു വൃദ്ധെന്റയും ഒരു യുവാവിെന്റയും നിരീക്ഷ�
ണങ്ങൾക്കും അനുഭവങ്ങൾക്കും ഒന്നുേപാെല പ്രാ�
ധാന്യമുണ്ടായിരിക്കും. പണ്ഡിതനും വൃദ്ധനും നിരീ�
ക്ഷണശക്തി ഏറിയിരിക്കുെമങ്കിലും ഇവർ എല്ലാം
കണ്ടു എന്നു വരുന്നതല്ല. ഇവർ കാണാത്തതു സാ�
ധാരണ മനുഷ്യനും യുവാവും കേണ്ടക്കാം. അനുഭ�
വെത്ത സംബന്ധിച്ചു് സാധാരണ മനുഷ്യെന്റയും
യുവാവിെന്റയും അനുഭവങ്ങൾക്കു് തീക്ഷ്ണത സാധാര�
ണയായി കൂടിയിരിക്കും. അനുഭവങ്ങളുെട പരപ്പല്ല,
തീക്ഷ്ണതയാണു് മൗലിക കാരണങ്ങൾ കണ്ടുപിടി�
ക്കുവാൻ മനുഷ്യെര േപ്രരിപ്പിക്കാറുള്ളതും. ഇത്ത�
രം സമുദാേയാന്മുഖമായ വീക്ഷണേകാടിയാണു്
ഇന്നു സകലരുേടയും നാവുകളിൽനിന്നു പുറെപ്പടു�
ന്ന “േസാഷ്യലിസം” എന്നതിെന്റ തത്വശാസ്ത്രപര�
മായ അടിസ്ഥാനവും.

രണ്ടാമതായി എനിക്കു് പറയുവാനുള്ളതു് എെന്ന�
േപ്പാെലയുള്ള കിഴവന്മാെര മാത്രം ബഹുമാനിക്കുന്ന
നിങ്ങളുെട േപാക്കിെനപ്പറ്റിയാണു്. വാടിക്കരിയാൻ
േപാകുന്ന െചടിക്കു് വളമിടാൻ േപാകുന്നതുേപാെല�
യുള്ള ഒരു പ്രവർത്തിയാണിതു്. െചടി മുളച്ചുതുടങ്ങു�
ന്ന കാലത്തു വളമിട്ടാേല ഫലം അധികം കിട്ടുകയു�
ള്ളൂ. എെന്നേപ്പാെലയുള്ള കിഴവൻ സാഹിത്യകാ�
രിൽ കാണിക്കുന്ന കരുണയുെട ഒരംശെമങ്കിലും
യുവസാഹിത്യകാരന്മാേരാടു് കാണിക്കേണ എന്നു്
ഞാൻ നിങ്ങേളാടു അേപക്ഷിച്ചുെകാള്ളുന്നു. ഇവ�
രുെട സങ്കടങ്ങൾ ഇവരുമായുള്ള നിത്യസമ്പർക്ക�
ത്തിൽനിന്നു് എനിക്കു് േനരിട്ടു് അറിയാം. േപെരടു�
ത്ത മദ്ധ്യവയസ്ക്കരും വൃദ്ധന്മാരുമായ സാഹിത്യകാ�
രന്മാരുെട കൃതികൾ മാത്രേമ നമ്മുെട പ്രസിദ്ധീകര�
ണശാലക്കാർ സ്വീകരിച്ചു വരുന്നുള്ളൂ. യുവാക്കന്മാ�
രുെട കൃതികൾ സ്വീകരിക്കണെമങ്കിൽ േപെരടുത്ത
നിരൂപകരുെട അവതാരിക കൂടിയുണ്ടായിരിക്ക�
ണം. ഇതു എല്ലാവർക്കും ലഭിക്കുവാൻ സ്വാഭാവിക�
മായി സാധിക്കുന്നതല്ലേല്ലാ. നിർമ്മാണസാഹിത്യ�
കാരന്മാെര അേപക്ഷിച്ചു് നിരൂപകർക്കുള്ള സ്ഥാ�
നം വളെര നിസ്സാരമാണു്. ഭാവിതലമുറകൾ നിർ�
മ്മാണസാഹിത്യകാെര മാത്രേമ ഓർക്കുകയുള്ളൂ.
നിരൂപകെര അവർ മറന്നുകളയും. പ്രസാധകരുെട
ഈ നയം നിമിത്തം മുളച്ചു തുടങ്ങിയയുടെനതെന്ന
വാടിക്കരിഞ്ഞുേപാകുന്ന െചടികളുെട സ്ഥിതിയാ�
ണു് മിക്ക യുവസാഹിത്യകാരന്മാർക്കും വന്നുേചർ�
ന്നിരിക്കുന്നതു്. പ്രസിദ്ധീകരണശാലക്കാർ ഇതിൽ
കുറ്റക്കാരല്ല. നിങ്ങളിലാണു് കുറ്റമാേരാപിേക്കണ്ടതു്.
നിങ്ങൾ യുവസാഹിത്യകാരന്മാെര േപ്രാത്സാഹി�
പ്പിക്കുെമന്നറിഞ്ഞാൽ പ്രസിദ്ധീകരണശാലക്കാർ
ഇന്നെത്ത നയം മാറ്റും. സമുദായത്തിെന്റയും സാ�
ഹിത്യത്തിെന്റയും ഗുണെത്ത കരുതി മാത്രമല്ല, നി�
ങ്ങളുെട സ്വന്തം ഗുണെത്ത കരുതിയുംകൂടി, നിങ്ങൾ
ഈ യുവസാഹിത്യകാരന്മാെര േപ്രാത്സാഹിപ്പിേക്ക�
ണ്ടതാണു്.

അല്പം ഭാവന പ്രേയാഗിച്ചാൽ വ്യക്തിപരമായി നി�
ങ്ങൾക്കു് ഇതിൽനിന്നുണ്ടാകുന്ന ഗുണങ്ങൾ എളുപ്പം
മനസ്സിലാക്കാം. നിങ്ങളുെട മക്കളുെടയും മരുമക്കളു�
െടയും മറ്റു കുടുംബബന്ധുക്കളുെടയും കൂട്ടത്തിൽ സാ�
ഹിത്യവാസനയുള്ള െചറുപ്പക്കാർ ഉെണ്ടന്നു സങ്ക�
ല്പിക്കുക. വൃദ്ധസാഹിത്യകാരന്മാെര മാത്രം േപ്രാ�
ത്സാഹിപ്പിക്കുകയും ബഹുമാനിക്കുകയും െചയ്യുന്ന
േപാക്കു് നിങ്ങൾ തുടർന്നുെകാണ്ടുേപായാൽ, ഇത്ത�
രം വാസനയുള്ള നിങ്ങളുെട കുടുംബബന്ധുക്കെള�
ത്തെന്ന നിങ്ങൾ നശിപ്പിക്കുന്നതാണു്.

സാഹിത്യത്തിനു് നിങ്ങളുെട നയം മാറ്റത്തിൽ നി�
ന്നുണ്ടാകുന്ന ഗുണെത്തപ്പറ്റി ഇനി പറയാം. പ്രായ�
ത്തിനു സാഹിത്യനിർമ്മാണശക്തിേയാടുള്ള ബന്ധ�
െത്തപ്പറ്റി ശാസ്ത്രീയ ഗേവഷണം നടത്തി “തലേച്ചാ�
റിെന്റ വളർച്ച” എെന്നാരു കൃതി ഒരു പത്തുനാല്പതു
െകാല്ലത്തിനു മുമ്പു് േഡാണാൾഡ്സൺ പ്രസിദ്ധ�
െപ്പടുത്തിയിരുന്നു. പ്രസിദ്ധരായ കുെറയധികം എഴു�
ത്തുകാരുെട കൃതികെള ആസ്പദിച്ചാണു് ഈ ഗേവ�
ഷണം നടത്തിയതു്. സംഗീതജ്ഞരിലും ചിത്രകാര�
രിലും നൂറു ശതമാനം േപരും, കവികളിൽ 92 ശത�
മാനം േപരും, േനാവെലഴുത്തുകാരിൽ 80 ശതമാനം
േപരും, തത്വശാസ്ത്രജ്ഞരിൽ 60 ശതമാനം േപരും,
നാല്പതു വയസ്സിനു മുമ്പു് ഉത്തമകൃതികൾ രചിച്ചു് പ്ര�
സിദ്ധി േനടിയിരുന്നു എന്നു് േഡാണാൾഡ്സൺ
കാണിച്ചിട്ടുണ്ടു്. നാല്പതു വയസ്സിനു് മുമ്പു് മിക്ക സാ�
ഹിത്യകാരന്മാരും നാല്പതു വയസ്സിനു േശഷം മിക്ക
ചിന്തകരും ഉത്തമകൃതികൾ രചിച്ചു വരുന്നു എന്നു്
ഇതിൽ നിന്നു അനുമാനിക്കാം. ഈ നിയമത്തിൽ
നിന്നുള്ള ഏതാനും വ്യതിയാനങ്ങളും ഇല്ലാതില്ല.
ഇവയുെട സംഖ്യ കുറവു നിമിത്തം ഇവെയ നമുക്കു
വിഗണിക്കാം. അടുത്തകാലത്തു് െപ്രാഫസർ െഹ�
യിഡ്ലർ, ഡാക്ടർ ലഹ്മാൻ എന്നീ മനഃശ്ശാസ്ത്രജ്ഞ�
രും ഇേതപ്പറ്റി ഗേവഷണം നടത്തിയിരുന്നു. നാല്പ�
തു വയസ്സു മുതൽക്കു് സാഹിത്യനിർമ്മാണശക്തി കു�
റഞ്ഞുവരുെമന്നുള്ള േഡാണാൾഡ്സെന്റ കണ്ടുപിടു�
ത്തെത്ത ഈ നവീന ഗേവഷകരും പിന്താങ്ങുകയാ�
ണു് െചയ്തിരിക്കുന്നതു്. അേപ്പാൾ സാഹിത്യത്തിനു്
പൂർവ്വാധികം അഭിവൃദ്ധി േവണെമങ്കിൽ യുവസാഹി�
ത്യകാരന്മാെര േപ്രാത്സാഹിപ്പിേച്ച മതിയാവൂ എന്നു്
സിദ്ധിക്കുന്നു.

ഇനി സാമുദായിക ഗുണെത്തപ്പറ്റി പറയാം. എന്നും
ചലനാത്മകമായിരിക്കുന്ന ജീവിതം ഇന്നു പണ്ട�
േത്തക്കാൾ അധികം േവഗത്തിൽ പരിവർത്തിച്ചു
െകാണ്ടിരിക്കുന്നു. ജീവിതെത്തപ്പറ്റിയുള്ള ഒരു വീ�
ക്ഷണേകാടിയുെട ആവിഷ്കരണമാണേല്ലാ സാഹി�
ത്യം. ദ്രുതഗതിയിലുള്ള ഇന്നെത്ത സമുദായ ജീവിത
പരിവർത്തനം അതിേവഗം മനസ്സിലാക്കുവാനുള്ള
ശക്തി യുവാക്കന്മാർക്കു് മാത്രെമയുള്ളു. കാരണം,
ഇവരിൽ ശീലങ്ങൾ (Habits) ഉറച്ചിട്ടില്ലാത്തതാണു്.
ഇതു നിമിത്തം യുവസാഹിത്യകാരന്മാർ േവണം
സാഹിത്യത്തിൽ നെമ്മ നയിേക്കണ്ടതും. നാല്പതു
വയസ്സു കഴിഞ്ഞാൽ ശീലെമന്ന ഒരു പുതിയ ഭാര്യ
എല്ലാവർക്കും ലഭിക്കുെമന്നു് ഒരു ചിന്തകൻ പറ�
ഞ്ഞിട്ടുണ്ടു്. സമുദായത്തിൽ വന്നുെകാണ്ടിരിക്കുന്ന
മാറ്റങ്ങൾക്കനുസരണമായി ജീവിതരീതിയും മാറുന്ന�
തിനു് ശീലം തടസ്സമുണ്ടാക്കും. ഇതു നിമിത്തം സമു�
ദായാഭിവൃദ്ധി കുറയുകയും െചയ്യും. ഈ കുറവിെന
പരിഹരിക്കുന്നതിനു് ശ്രമിക്കുകയാണു് യുവസാഹി�
ത്യകാരന്മാർ െചയ്തുവരുന്നതു്.

സാമുദായിക പരിവർത്തനങ്ങൾ വളെര മന്ദഗതി�
യിൽ മാത്രം വന്നുെകാണ്ടിരുന്ന പണ്ടെത്ത കാല�
ത്തു ജനിച്ച ഒരു ആശയമാണു് കിഴവന്മാേരാടുള്ള
ബഹുമാനവും യുവജനങ്ങേളാടുള്ള പുച്ഛവും.

ഇതിനും പുറേമ, സനാതനമായ സാമൂഹ്യമൂല്യങ്ങൾ
സനാതനമായ സാഹിത്യതത്വങ്ങൾ എന്നിവേയ�
യും താരതേമ്യന പരിവർത്തനരഹിതെമന്നു് പറ�
യാവുന്ന പണ്ടെത്തക്കാലം ജനിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി.
പിേന്നയും, പണ്ടു് ഇന്നെത്ത അത്ഭുതകരമായ ശാ�
സ്ത്രീയപുേരാഗതിയുണ്ടായിരുന്നില്ല. അതുെകാണ്ടു്
മനുഷ്യെന്റ പുേരാഗതിക്കു് ഒരു അതിരുെണ്ടന്നും
പണ്ടുള്ളവർ വിശ്വസിച്ചിരുന്നു. ഇന്നാകെട്ട നവീന�
ശാസ്ത്രം പ്രേയാഗിച്ചാൽ മനുഷ്യനുണ്ടാകുന്ന പുേരാ�
ഗതിക്കു് അതിരിെല്ലന്നുള്ള വിശ്വാസമാണു് നിലവി�
ലിരിക്കുന്നതും. ഈ പുേരാഗതിക്കുേവണ്ടി മുൻകൂട്ടി
നിശ്ചയിച്ച ഒരു ശാസ്ത്രീയ പ്ലാൻ സമുദായമാകപ്പാ�
െട ആത്മാർത്ഥമായി അനുസരിച്ചു പ്രവർത്തിക്കു�
കയും േവണം. ഈ പ്ലാൻ നടപ്പാക്കുന്നതിൽ ഭാവ�
നയും പരിവർത്തന വാസനയും ഏറുന്ന യുവജന�
ങ്ങൾക്കു് വൃദ്ധന്മാെരക്കാളധികം പ്രാധാന്യമുണ്ടായി�
രിക്കുകയും െചയ്യും.

നിങ്ങൾ ഏതിെനെയല്ലാമാണു് ബഹുമാനിച്ചു വരു�
ന്നതു് എന്നു് ഒന്നു ആേലാചിച്ചു േനാക്കുക. ശീല�
ങ്ങൾ മുരടിച്ചതുെകാണ്ടു് വലിച്ചാൽ നീളാത്ത വൃദ്ധ�
മനസ്സു്, പരിവർത്തനരഹിതങ്ങളായ സാഹിത്യത�
ത്വങ്ങളും സാംസ്ക്കാരികമൂല്യങ്ങളും, ഇവെയയാണു്
നിങ്ങൾ ആരാധിക്കുന്നതു്. അതുെകാണ്ടു് നിങ്ങെള
പണ്ടെത്ത ഗ്രീക്കുകഥയിെല െപ്രാക്രസ്റ്റസ് എന്ന
പ്രസിദ്ധനായ െകാള്ളക്കാരേനാടു് ഞാൻ ഉപമിക്കു�
ന്നതു് ക്ഷമിക്കണെമന്നു് അേപക്ഷിച്ചുെകാള്ളുന്നു.
ആഥൻസ് നഗരത്തിേലയ്ക്കു് േപാകുന്ന വഴിയിലാ�
ണു് ഈ മനുഷ്യൻ പാർത്തിരുന്നതു്. ഈ വഴിക്കു്
േപാകുന്നവെന പിടികൂടി തെന്റ ഒരു ഇരുമ്പുകട്ടി�
ലിൽ കിടത്തി ഇയ്യാൾ അവെന അതിേനാടു് വരി�
ഞ്ഞുെകട്ടും. ആ വഴിേപാക്കെന്റ ഉടൽ നീളം കട്ടി�
ലിെന്റ നീളേത്തക്കാൾ കുറഞ്ഞിരുന്നാൽ ഇയ്യാൾ
അവെന അതിേനാെടാപ്പം വലിച്ചുനീട്ടിെക്കാല്ലും.
ഉടൽ നീളം കട്ടിലിെന്റ കൂടിേപ്പായാൽ അവെന്റ
ശരീരെത്ത െവട്ടിക്കുറച്ചാണു് അവെന െകാല്ലുന്ന�
തു്. ഈ െകാള്ളക്കാരെന പ്രസിദ്ധനായ െതസിയൂ�
െസന്ന ആഥൻസ് രാജാവു് ഒടുക്കം െകാന്നു എന്നാ�
ണു് ഐതിഹ്യം. നിങ്ങളുെട ഇരുമ്പു കട്ടിലല്ല, പി�
െന്നേയാ വലിച്ചു കുെറയധികം നീട്ടാവുന്നതും കു�
െറ അധികം കുറയ്ക്കാവുന്നതുമായ സ്പ്രിംഗ് കട്ടിലാണു്
സാഹിത്യാഭിവൃദ്ധിക്കു് േവണ്ടതു്. ഇങ്ങിെനയുള്ള
ഒരു സ്പ്രിംഗ് കട്ടിലുണ്ടാക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു എളിയ
ശ്രമമാണു് ഞാൻ ഭാഷാസാഹിത്യേലാകത്തു് നട�
ത്തി വന്നതു്. ജാതിേയാ മതേമാ സ്ഥലേമാ വയ�
േസ്സാ േനാക്കി ഞാൻ ഒരു സാഹിത്യകാരേനയും
കട്ടിലിൽ കിടത്തി അതു വലിച്ചു നീട്ടുകേയാ െവട്ടി�
ക്കുറയ്ക്കുകേയാ െചയ്തിട്ടില്ല. വിശ്വസാഹിത്യത്തിൽ
കാണാവുന്ന വിവിധ സാഹിത്യപ്രസ്ഥാനങ്ങളുെട
പ്രേത്യക ലക്ഷണങ്ങളനുസരിച്ചു് മാത്രേമ ഞാൻ
നീട്ടലും കുറയ്ക്കലും െചയ്തിട്ടിള്ളു.

എെന്റ ഗേവഷണേവലെയപ്പറ്റി നിങ്ങൾ പ്രസ്താവി�
ച്ചിട്ടുള്ളതിേലയ്ക്കു് കടക്കുന്നതിനുമുമ്പു് പുേരാഗമനസാ�
ഹിത്യകാരന്മാെരപ്പറ്റി രണ്ടു വാക്കു പറഞ്ഞുെകാള്ള�
െട്ട. അതിേവഗം മാറിമാറിവരുന്ന സമുദായജീവിത�
ത്തിെന്റ വിവിധ വശങ്ങൾ അനുഭവേമാ, സൂക്ഷ്മനി�
രീക്ഷണേമാ മുേഖന മനസ്സിലാക്കി നിങ്ങെള അതു
ധരിപ്പിച്ചും അതിെനപ്പറ്റി ചിന്തിപ്പിച്ചും നാശത്തിൽ�
നിന്നും രക്ഷിക്കുന്നവരാണു് പുേരാഗമനസാഹിത്യ�
കാരന്മാർ. ഇതുെകാണ്ടാണു് ഒരു േലഖനത്തിൽ
ഞാൻ സമുദായേസവകരായ ഇവർക്കു് സമുദായ�
ത്തിെല വിഷംതീനികൾ എന്നു േപരിട്ടിരുന്നതും.
പുേരാഗമനസാഹിത്യകാരന്മാെരപ്പറ്റി വലിയ ഒരു
െതറ്റിദ്ധാരണയുണ്ടു്. അവർ െതറിയന്മാരാെണന്നു്
ഒരു കൂട്ടർ. വിപ്ലവകാരികളാെണന്നു് മെറ്റാരു കൂട്ട�
രും. സനാതനങ്ങളായ സാംസ്ക്കാരികമൂല്യങ്ങെള
നശിപ്പിക്കുന്ന കാടന്മാരാെണന്നു േശഷിച്ചവരും
വിചാരിച്ചു വരുന്നു. ഈ ആേക്ഷപങ്ങൾ വാസ്തവ�
മാണു്. “ഫങ്ക്ഷനാലിസം” എന്നു് ഇന്നെത്ത നിരൂ�
പകർ േപരിട്ടിട്ടുള്ള ഒരു തത്വത്തിെന്റ ഫലമാണി�
തു്. ഇതു ഇന്നെത്ത സകല കലകളിലും പ്രേവശിച്ചു
തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. ഒരു കൃതിയുെട ഉേദ്ദശം നിറ�
േവറ്റുവാൻ േവണ്ടതു െചയ്യുകയാണു് ഒരു കലാകാ�
രെന്റ പ്രധാന കർത്തവ്യം എന്ന തത്വത്തിനാണു്
ഫങ്ക്ഷനാലിസം എന്നു േപരിട്ടിട്ടുള്ളതു്. ഒരു വീടു്
പണിയുേമ്പാൾ അതിൽ ധാരാളം വായുവും െവളിച്ച�
വും പ്രേവശിപ്പിച്ചു വാസേയാഗ്യമാകും വണ്ണം അതു
പണിയണെമന്നതാണു് ശില്പകലെയ സംബന്ധിച്ചു�
ള്ള ഫങ്ക്ഷനാലിസം.

പുേരാഗമന സാഹിത്യത്തിെല ഫങ്ക്ഷനാലിസം
സമുദായ വിപ്ലവത്തിെന്റ ആവശ്യകതെയപ്പറ്റി ചി�
ന്തിപ്പിച്ചു് മനുഷ്യെര അതു വരുത്തുവാൻ േപ്രരിപ്പി�
ക്കുക എന്നതാണു്. ജീവിതം െതറിയും െതറിയില്ലാ�
യ്മയും േചർന്ന ഒന്നാണു്. ജീവിതം സദാ പരിവർ�
ത്തിച്ചുെകാണ്ടു്, അതായതു് വിപ്ലവത്തിനു് വഴിെപ്പ�
ട്ടു് ഇരിക്കുന്ന ഒന്നാണു്. െതറിയിെല്ലങ്കിൽ ജീവൻ
ഉത്ഭവിക്കുന്നതല്ല. ജീവൻ നശിപ്പിക്കുന്ന െകാലപാ�
തകവും, യുദ്ധവും പ്രതിപാദിക്കാെമങ്കിൽ അതിെന
ഉത്ഭവിപ്പിക്കുന്നതു് പ്രതിപാദിക്കുവാൻ പാടിെല്ല�
ന്നു് നിേരാധിക്കുന്നതു് ന്യായമാേണാ? െതറി ജീ�
വിതത്തിെന്റ ഒരു അംശമാണേല്ലാ. അതിനാൽ
അതിെന്റ സ്വഭാവത്തിലും കാലാനുസൃതമായ പരി�
വർത്തനം വരുത്തിേയ മതിയാവൂ. ഇതു വരുത്തു�
വാൻ അതിേനയും പ്രതിപാദിക്കതെന്ന േവണം.
പരിതഃസ്ഥിതിേയാടു് മനുഷ്യെന രഞ്ജിപ്പിച്ചു് അതി�
െന സഹ്യമാക്കുന്ന ഒരു ഉപകരണമാണു് സംസ്ക്കാ�
രമൂല്യം. പരിതഃസ്ഥിതി, ഇന്നു പ്രേത്യകിച്ചു് സദാ
മാറിെക്കാണ്ടിരിക്കുന്നതിനാൽ, ഫങ്ക്ഷനാലിസ
തത്വമനുസരിച്ചു് സംസ്കാരമൂല്യവും മാറിെക്കാണ്ടിരി�
േക്കണ്ടതാണു്.

ഇവിെട ഒരു േചാദ്യം ഉദിക്കുന്നു. െതറിയും െതറി�
യില്ലായ്മയും കലർന്നതാണേല്ലാ ജീവിതം. പിെന്ന
എന്തിനു് ചില പുേരാഗമനസാഹിത്യകാരന്മാർ െത�
റി മാത്രം ചിത്രീകരിക്കുന്നു? അമ്മയും സേഹാദരി�
മാരും ഒന്നിച്ചിരുന്നു വായിച്ചു രസിക്കുവാൻ െകാ�
ള്ളാത്ത െതറികൃതികൾ ഇവരിൽ ചിലർ എഴുതി
വിടുന്നതു് എങ്ങിെന ന്യായീകരിക്കാം? ഇതിനുള്ള
രണ്ടു കാരണങ്ങൾ മാത്രം ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുവാേന
ഇേപ്പാൾ സമയമുള്ളൂ. ഇന്നു അധികം പ്രചാരമുള്ള
െചറുകഥ, െചറുകവിത എന്നീ സാഹിത്യരൂപങ്ങ�
െള സംബന്ധിച്ചതാണു് ഒന്നു്. ഇവയുെട െചറുരൂപം
നിമിത്തം െതറിെയപ്പറ്റി മുഖ്യമായി പ്രതിപാദിക്കു�
ന്ന പുേരാഗമനസാഹിത്യകാരനു തെന്റ കൃതിയിൽ
മറ്റു പല ഭാവങ്ങളും കലർത്തി െതറിയുെട ശക്തി
കുറയ്ക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. ഒേര ഒരു സ്ഥായീഭാവം
ഇെല്ലങ്കിൽ ഇവയുെട സാഹിത്യേമന്മ കുറഞ്ഞുേപാ�
കും. നാനാഭാവങ്ങെള ഉൾെക്കാള്ളിക്കാവുന്ന േനാ�
വലുകൾ, ദീർഘ കവിതകൾ മുതലായവ ഭാഷയിൽ
ധാരാളമായി ജനിച്ചു തുടങ്ങുേമ്പാൾ െതറിെയപ്പറ്റി�
യുള്ള പരാതി കുറഞ്ഞു വരുന്നതാണു്.

പണ്ടെത്ത സാഹിത്യംേപാെല രസിപ്പിക്കണെമ�
ന്ന പ്രധാന ഉേദ്ദശ്യമുള്ള ഒന്നല്ല പുേരാഗമനസാ�
ഹിത്യം. ചിന്തിപ്പിക്കലാണു് പുേരാഗമനസാഹിത്യ�
ത്തിെന്റ പ്രധാന ഉേദ്ദശം. മനുഷ്യൻ ചിന്തിക്കുന്ന
ജന്തുവാെണന്നു് പറയാറുള്ളതിൽ യാെതാരു വാ�
സ്തവവുമില്ല. രസിപ്പിക്കാനുള്ള സാഹിത്യം വായിക്കു�
േമ്പാൾ അതു് അവെന്റ ഒരു െചവിയിലൂെട പ്രേവ�
ശിച്ചു് ഉടെന തെന്ന മെറ്റ െചവിയിലൂെട പുറേത്തയ്ക്കു
േപാകുന്നു. മനുഷ്യെനെക്കാണ്ടു് ചിരിപ്പിക്കണെമ�
ങ്കിൽ, അവനിൽ അസുഖം ജനിപ്പിേച്ച മതിയാവൂ.
ൈലംഗികജീവിത പരിവർത്തനം ഉേദ്ദശിക്കുന്ന�
വർ അതിെന നഗ്നമായി വിവരിച്ചാൽ മാത്രേമ മനു�
ഷ്യനിൽ അസുഖം ജനിക്കുകയുള്ളു. സാമാന്യമായ
വിപ്ലവാശയം പരത്തണെമന്നു് വിചാരിക്കുന്നവർ
അതിനായി ശകാരവും സമരഭാഷയും ഉപേയാഗി�
ച്ചു വരുന്നു. ഇതും അസുഖം ജനിപ്പിച്ചു് മനുഷ്യെന
ചിന്തിപ്പിക്കുന്നു. ഈ രണ്ടു കൂട്ടരും ഒന്നുേപാെല
“ഫങ്ക്ഷനാലിസ” തത്വമനുസരിച്ചാണു് ഇങ്ങിെന
െചയ്തുവരുന്നതു്.

മനുഷ്യർക്കു് ഒരുമിച്ചിരുന്നു് ഒരു സാഹിത്യകൃതി വാ�
യിച്ചു രസിക്കുവാൻ കഴിയും. എന്നാൽ ഒന്നിച്ചിരു�
ന്നു് ചിന്തിക്കുവാൻ സാധിക്കയില്ല. ചിന്തിക്കുേമ്പാൾ
ഓേരാരുത്തരും വ്യക്തിപരമായി മാത്രേമ ചിന്തി�
ക്കാറുള്ളു. െതറികൃതികൾ ചിന്തിപ്പിക്കുവാൻ ഉേദ്ദ�
ശിച്ചു് രചിച്ചിട്ടുള്ളവയാണു്. അതുെകാണ്ടു് അമ്മയും
സേഹാദരിയും ഒരുമിച്ചിരുന്നു് അതു വായിക്കണെമ�
ന്നു് അവയുെട കർത്താക്കന്മാർ ഉേദ്ദശിച്ചിട്ടില്ല. േന�
െരമറിച്ചു് രസിപ്പിക്കുവാൻ രചിച്ചിട്ടുള്ള പഴയസാഹി�
ത്യകൃതികൾ േവണം ഇവർ ഒന്നിച്ചിരുന്നു് വായിേക്ക�
ണ്ടതു്.

എെന്റ ഗേവഷണേവലെയപ്പറ്റി അല്പം പറഞ്ഞു�
െകാണ്ടു് ഈ മുഷിപ്പൻ പ്രസംഗം അവസാനിപ്പി�
ക്കാം. ഗേവഷണേവലയ്ക്കു് െപാതുേവ “ഉണക്കശാ�
സ്ത്രിത്വം” എെന്നാരു നല്ലേപരു നമ്മുെട സരസ�
നായ ഒരു യുവസാഹിത്യകാരൻ ഒരിക്കൽ നൽ�
കുകയുണ്ടായി. നമ്മുെട യുവസാഹിത്യകാരന്മാരിൽ
99 ശതമാനവും എെന്റ ഗേവഷണേലഖനങ്ങെള
പകർച്ചവ്യാധി േപാെല ഒഴിഞ്ഞു മാറി േപാകയാ�
ണു് െചയ്തുവരുന്നതു്. എെന്റ പ്രേത്യകതരം ഗേവ�
ഷണെത്തപ്പറ്റി നമ്മുെട സർവകലാശാലയിെല
“ശാസ്ത്രീയ” ചരിത്രഗേവഷകർക്കു് പരമമായ പുച്ഛ�
മാണുള്ളതു്. പുരാണങ്ങളിെല ആ ശാസ്ത്രീയമായ മു�
ത്തശ്ശിക്കഥകെള ആസ്പദിച്ചു് “വായിൽ േതാന്നിയതു്
േകാതയ്ക്കു് പാട്ടു്” എന്നമട്ടിൽ പല അസംബന്ധങ്ങ�
ളും എഴുതിവിടുന്ന ഒരു മുഴുക്കിറുക്കനാണു ഞാെന�
ന്നു ഇവർ വിചാരിച്ചു വരുന്നു. േമ്ലച്ഛരായ അറബിക�
ളുെട ഇന്നെല കുരുത്ത സംസ്ക്കാരെത്ത, സ്വയംഭൂവും
സനാതനവും േലാേകാത്ഭവെത്താെടാന്നിച്ചു് ഉദി�
ച്ചതുമായ ആർഷസംസ്ക്കാരത്തിെന്റ ജനനിയാക്കി
ഭാരതെത്ത അവമാനിക്കുന്ന ഒരു െകാടുംേദ്രാഹി�
യായി ഇവരിൽ േദശീയവാദികളായ പണ്ഡിതന്മാർ
എെന്ന പരിഗണിച്ചു വരുന്നു.

എെന്റ “ഉണക്കശാസ്ത്രിത്വ”ത്തിെന്റ ഉണങ്ങിയ െതാ�
ലിക്കു പിറകിൽ കുെറയധികം പച്ച സാധനം വാ�
സ്തവത്തിലുണ്ടു്. ആറ്റംേബാംബിേന്റയും നാദതുല്യം
േവഗത്തിൽ പായുന്ന എയേറാേപ്ലനുകളുേടയും മറ്റും
കണ്ടുപിടുത്തങ്ങേളാടുകൂടി േദശീയത്വെമന്ന പഴയ
ആശയം ക്ഷയിച്ചു തുടങ്ങുകയും, ഏകേലാകം, ഏക�
ഖണ്ഡവ്യാപ്തിയുള്ള രാഷ്ട്രങ്ങൾ എന്ന ആശയങ്ങൾ
ഉദിക്കുകയും െചയ്തിരിക്കുന്നു. ഈ പുതിയ ആശയ�
ങ്ങെള നടപ്പിൽ വരുത്തുവാൻ പ്രാരംഭമായി േവണ്ട
മനഃസ്ഥിതി മനുഷ്യരിൽ സ്ഥാപിക്കുവാൻ എെന്റ
ഗേവഷണത്തിെന്റ ഫലങ്ങൾ സഹായിക്കാം. ഈ
മാനസിക പരിവർത്തനത്തിനു് േശഷം സാമ്പത്തി�
കവും രാഷ്ട്രീയവുമായ ബാധകൾ ഏഷ്യാരാജ്യങ്ങൾ
തമ്മിൽ സൃഷ്ടിച്ചാൽ മാത്രെമ അവ ശാശ്വതമായിരി�
ക്കയുള്ളൂ.

അദൃഷ്ടപൂർവ്വമായ കാര്യങ്ങൾ കാണുന്നവെന കി�
റുക്കെനന്നു േപരിടുന്നതു് പേണ്ട മനുഷ്യരുെട ഒരു
സ്വഭാവമാണു്. എെന്റ മുത്തശ്ശിക്കഥാേപ്രമം ഏഷ്യ�
യുെട ഓേരാ രാജ്യത്തിലും നിവസിക്കുന്ന പല മത�
ക്കാരുെടയും പല നരവംശക്കാരുെടയും ഇടയ്ക്കു പര�
സ്പരം േയാജിപ്പും സൗഹാർദ്ദവും വളർത്തുന്നതാണു്.
ഏഷ്യയിെല ഓേരാ രാജ്യക്കാരുെടയും ഇടയ്ക്കു തങ്ങ�
ളുെട സ്വന്തം സംസ്ക്കാരെത്ത കുറിച്ചുള്ള േശ്രഷ്ഠത്വ�
േബാധം എെന്റ ഗേവഷണം നശിപ്പിക്കും. ഇതിെന്റ
ഫലമായി കിടമത്സരം ൈകെവടിഞ്ഞു് ചരിത്രാതീ�
തകാലത്തുണ്ടായിരുന്നതുേപാെലയുള്ള ഒരു ഏക
ഏഷ്യൻസംസ്ക്കാരം െകട്ടിപ്പടുക്കുന്നതിൽ ഏഷ്യാനി�
വാസികൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നതുമാണു്.

ആധുനികസംസ്ക്കാരങ്ങളുെട ഉത്ഭവെത്തക്കുറിച്ചു്
രണ്ടു വിഭിന്നാഭിപ്രായങ്ങൾ ഇന്നെത്ത സമുദായ
നരവംശശാസ്ത്രജ്ഞരുെട ഇടയ്ക്കു നിലവിലിരിക്കു�
ന്നു. മനുഷ്യപ്രകൃതിയുെട ഏകരൂപതനിമിത്തം
പല സ്ഥലങ്ങളിലും ഏെറക്കുെറ ഒേര സമയത്തു്
ഏെറക്കുെറ ഒന്നുേപാെലയുള്ള പല സംസ്ക്കാരങ്ങൾ
പണ്ടു ജനിച്ചുെവന്നും ഇവയുെട സന്താനങ്ങളാണു്
ഇന്നെത്ത സംസ്ക്കാരങ്ങെളന്നും, ഇവരിൽ ഒരുകൂട്ടർ
വിചാരിച്ചുവരുന്നു. ഒരു നാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറൂ
വർഷത്തിനു മുൻപു് ഈജിപ്തിൽ ഇന്നെത്ത സം�
സ്ക്കാരങ്ങളുെട തള്ള ജനിച്ചുെവന്നും, അവിെടനിന്നും
ഇതു േലാകമാസകലം പരന്നുെവന്നും, ഇതിെന്റ
സന്താനങ്ങളാണു് ഇന്നുള്ള സംസ്ക്കാരങ്ങെളന്നും
േശഷിച്ച കൂട്ടർ വിശ്വസിച്ചുവരുന്നു. ഈ രണ്ടാമ�
െത്ത കൂട്ടരുെട വാദമാണു് ശരിെയന്നു് എെന്റ ഗേവ�
ഷണങ്ങൾ എെന്ന േബാദ്ധ്യെപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്നു.
പേക്ഷ, ഇവർ പറയുന്ന ഈജിപ്ത് ഇന്നു് ആ േപ�
രിൽ േലാകർ അറിയുന്ന സ്ഥലം അെല്ലന്നു ഞാൻ
കണ്ടു പിടിച്ചിട്ടുണ്ടു്. ഈ ഈജിപ്ത് കിഴേക്ക അേറ�
ബ്യയാണു്. കൂടാെത ഇവർ ഈ തള്ളസംസ്ക്കാരത്തി�
നു നൽകിയിട്ടുള്ള കാലം വളെര കുറഞ്ഞുേപാെയ�
ന്നും ഞാൻ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ടു്. വാസ്തവത്തിൽ ഇതി�
നു് 8100-െകാല്ലെത്ത പഴക്കമാണുള്ളതു്. ഇതിനുമു�
മ്പും സംസ്ക്കാരങ്ങൾ പലതും ഉണ്ടായിരുന്നു. പേക്ഷ,
ഇവെയ ഇന്നെത്ത സംസ്ക്കാരങ്ങേളാടു് ഘടിപ്പിക്കു�
ന്ന ജനകീയ ഐതിഹ്യങ്ങൾ ഇന്നു് നശിച്ചുേപായി�
രിയ്ക്കുന്നു.

□
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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

