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സയൻസിെന്റ വികാസം

ഡാർവിൻ

“എങ്കിൽ, ആരാണു്
യഥാർത്ഥ േലാകവിപ്ലവ�
കാരികൾ? തങ്ങളുെട ജീ�
വിതകാലത്തിനുേശഷം
വരുന്ന മാനുഷികജീവി�
തെത്ത പഴയതിൽനിന്നു
പാെട വ്യത്യാസെപ്പടുത്തു�
ന്നവർ ആരാണു്? ഇവ�
രിൽ മുക്കാേല മുണ്ടാണി�
യും തങ്ങളുെട െതാഴിലി�
െനപ്പറ്റി ചിന്തിച്ചിരുന്ന വിദഗ്ദ്ധരായ ൈകേവലക്കാ�
രാെണന്നു ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. ഇവരിൽ ഏറ്റവുമ�
ധികം മഹത്വമുളളവർ യഥാർത്ഥനാമങ്ങൾേപാലും
ഇന്നെത്ത േലാകർ മറന്നു കളഞ്ഞിരിക്കുന്ന രണ്ടു�
േപരാണു് . മനുഷ്യെര അഗ്നിനിർമ്മാണ വിദ്യ ഇദം�
പ്രഥമമായി പഠിപ്പിച്ച െപ്രാെമെഥയുസും, കൃഷി വി�
ദ്യ ഇദംപ്രഥമമായഭ്യസിപ്പിച്ച ത്രിേതാേലമസ്സുമാണു് 
ഇവർ… ഇവയിൽനിന്നു് ഉടനടിയുണ്ടായ ഫലം പരി�
ഷ്കാരത്തിനു വളർന്നുവരാവുന്ന നിബിഡമായി സ്ഥി�
രവാസമുള്ള ഒരു ജനതതിയുെട സൃഷ്ടിയാണു്. ഉപ�
കാരപ്രദമാകയാൽ േലാകെമാട്ടുക്കു പരക്കാെത
ഗത്യന്തരമില്ലാത്ത േശ്രഷ്ഠമായ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ
ചരിത്രകാലത്തു മുഴുവനും ഉണ്ടായിെക്കാണ്ടിരുന്നു.
ബുദ്ധിപരമായ േമത്തരം കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളും ഇക്കാ�
ലത്തു ഉണ്ടായിട്ടുെണ്ടങ്കിലും, യാെതാരു പ്രാേയാഗി�
കഫലത്തിലും െചന്നു കലാശിക്കായ്കയാൽ, ഇവ�
യിൽ മിക്കവേയയും േലാകർ മറന്നു കളഞ്ഞു. പ്രാ�
ചീന ഈജിപ്തുകാർക്കു് ഒരുതരം പ്രാഥമികബീജഗ�
ണിതം അറിയാമായിരുന്നു… പേക്ഷ, ഇതു പില്ക്കാല
തലമുറകൾ മറന്നുകളഞ്ഞു. കാരണം ഇതു യാെതാ�
രു പ്രാേയാഗികകാര്യത്തിനും പ്രേയാഗിക്കാെതയി�
രുന്നതാണു്. േനെരമറിച്ചു, പ്രാചീന ഈജിപ്തുകാരു�
െട സർേവ്വ രീതികൾ ഇന്നു നടപ്പിലിരിക്കുന്ന സർ�
േവ്വ രീതികളായി വളർന്നുവരുകയും െചയ്തു. ഇന്നു
സയൻസിന്നു പ്രാധാന്യം സിദ്ധിച്ചിട്ടുള്ളതു അതു
പ്രാേയാഗികമായിരിക്കുന്നതു (അൈപ്ലഡ് ) നിമി�
ത്തമാണു്. സയൻസിെന്റ പ്രേയാഗക്ഷമമായ മാർ�
ഗ്ഗങ്ങൾക്കു മാത്രേമ ചിരഞ്ജീവിത്വം ലഭിക്കുകയുള്ളു
എന്നു ഖണ്ഡിച്ചു പറഞ്ഞാൽ, ഇതിൽ വലിയ െതറ്റു�
ണ്ടായിരിക്കുന്നതല്ല.

പാസ്ച്ചുർ

“കഴിഞ്ഞ ശതാബ്ദത്തി�
െല ജീവശാസ്ത്രജ്ഞരിൽ
മഹത്വം ഏറ്റവുമുള്ള പാ�
സ്ച്ചുേറയും ഡാർവിേന�
യും എടുത്തു നമുക്കു താര�
തമ്യെപ്പടുത്തി േനാക്കാം.
പാസ് ച്ചുറുെട മൗലികാശ�
യങ്ങൾ ചിരഞ്ജീവികളാ�
യിരിക്കുെമന്നു് ഏറക്കുെറ
ഖണ്ഡിച്ചു പറയാം. കാര�

ണം അവയിൽ വിശ്വാസമില്ലാത്ത രാജ്യക്കാർ ഈ
അവിശ്വാസം പ്രേയാഗത്തിൽ വരുത്തുന്നതായാൽ,
അവരുെട മരണനിരക്കു ഇരട്ടിക്കുെമന്നുള്ളതാണു്.
എന്നാൽ ഡാർവിെന്റ പ്രധാനാശയങ്ങെള മിക്ക
ശാസ്ത്രജ്ഞരും സ്വീകരിച്ചിട്ടുെണ്ടങ്കിലും, ഇവെയ തി�
രസ് ക്കരിച്ചാൽ ആകാശം ഇടിഞ്ഞു വീഴുന്നതല്ല…
ഞാൻ മാർപ്പാപ്പയാകുകയാെണങ്കിൽ—ഇതിനു
ഇന്നെത്ത നിലയ്ക്കു് അധികം ഇടയില്ല—ഒരു വിശ്വാ�
സിയായ കേത്താലിക്കനായിരുന്ന പാസ് ച്ചുെറ ഒരു
പുണ്യവാനാക്കുന്നതിനു (കാെനാൈണേസഷനു)
എെന്റ സർവ്വശക്തിയുമുപേയാഗിച്ചു ശ്രമിക്കുമായി�
രുന്നു… പാസ് ച്ചുർ ഒരു േശ്രഷ്ഠനായ ചിന്തകൻ മാ�
ത്രമല്ല, പിെന്നേയാ, ൈകേവലയിൽ അതിയായ
സാമർത്ഥ്യമുള്ള ഒരുത്തനും കൂടിയായിരുന്നു. സാ�
ധനങ്ങെള ൈമേക്രാബുകളിൽ (വിഷകൃമികളിൽ)
നിന്നു രക്ഷിച്ചുെവച്ചുെകാണ്ടിരിക്കുന്നതിനും, ഒരുത�
രം ൈമേക്രാബുകെള മറ്റുള്ളവയുെട സമ്പർക്കേമ�
ല്ക്കാെത വളർത്തുന്നതിനുമുള്ള സങ്കീർണ്ണമായ െടൿ�
നിക്കിെന്റ ഒരു വലിയ ഭാഗം സൃഷ്ടിച്ച േദഹവും പാ�
സ്ച്ചുറാണു്. ബാക്ടീരിേയാേളാജിക്കൽ തിയറിയുെട
ഭൂരിഭാഗവും ഈ െടക്നിക്കിെന്റ ശബ്ദീകരണം മാത്ര�
മാണു്. പാസ്ച്ചുർ തെന്റ ൈകെകാണ്ടു വളെരയധി�
കം ചിന്തിച്ചിരുന്നു; ഡാർവിനാകെട്ട, ൈകെകാണ്ടു
വളെര കുറച്ചു മാത്രേമ ചിന്തിച്ചിരുന്നുള്ളു.”

െജ.ബി.എസ്സ്.
ഹാൽെഡയിൻ

‘ചരിത്രം കള്ളമാേണാ?’
എന്ന തലെക്കട്ടിൽ പേര�
തനായ െജ.ബി.എസ്സ്.
ഹാൽെഡയിൻ എഴുതിയി�
രുന്ന ഒരു േലഖനത്തിൽ
നിന്നാണു് മുകളിൽ േചർ�
ത്തിരിക്കുന്ന ഭാഗം ഉദ്ധ�
രിച്ചിട്ടുളളതു്. േശ്രഷ്ഠരായ
രാഷ്ട്രീയപ്രവർത്തകേരാ,
ആദർശവാദികളായ കവി�
കേളാ, തത്വജ്ഞാനിക�
േളാ മതസ്ഥാപകേരാ അല്ല േലാകവിപ്ലവകാരിക�
ളായ മഹാന്മാർ എന്നു സ്ഥാപിച്ചതിനു േശഷമാണു്
ഹാൽെഡയിൻ മുകളിലുദ്ധരിച്ചതു പറഞ്ഞിരിക്കു�
ന്നതു്. േലാകവിപ്ലവകാരികളിൽ അഗ്രഗണ്യരായി
ഹാൽെഡയിൻ പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുള്ള െപ്രാെമെഥയുസ്
മഹാവിഷ്ണുവും, ത്രിേതാേലമസ് േസാമബ്രഹ്മാവുമാ�
ണു്. ഹാൽെഡയിൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ശുദ്ധശാസ്ത്രജ്ഞ�
േനയും പ്രാേയാഗികശാസ്ത്രജ്ഞേനയുംേപാെല, ശാ�
സ്ത്രെത്തപ്പറ്റി എഴുതുന്നവരിലും രണ്ടു തരക്കാരുണ്ടു്.
ഇവർക്കു സയൻസിേനാടുള്ള മനഃസ്ഥിതികെള പു�
രുഷന്മാർക്കു സ്ത്രീകേളാടുള്ള മനഃസ്ഥിതികേളാടു
സദൃശെപ്പടുത്തി വിശദീകരിക്കാം. “സ്ത്രീേയാടുകൂടി
പാർക്കുവാനും വയ്യാ, അവെള കൂടാെത പാർക്കുവാ�
നും വയ്യാ” എന്നു പറഞ്ഞ ഫ്രഞ്ചുകാരെന്റ സ്ഥിതി�
യാണു് ഇവരിൽ ഒരു കൂട്ടർക്കുള്ളതു്. ഈ മനസ്ഥി�
തക്കു കാരണം മെറ്റാരു ഫ്രഞ്ചുകാരനായ മഹാക�
വി ബാദ് െലയർ,

ബാദ് െലയർ

“സ്ത്രീ പ്രകൃതിക്കനുരൂപ�
മായ സൃഷ്ടിയാണു്; അതാ�
യതു്, ജുഗുപ്സ ജനിപ്പിക്കുന്ന�
വൾ” എന്ന വാക്കുകളിൽ
പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഇവരാ�
ണു് എഴുത്തുകാരിൽ ശു�
ദ്ധശാസ്ത്രജ്ഞർ. േശഷിച്ച
ശാസ്ത്രെമഴുത്തുകാർ, േശ�
ഷിച്ച പുരുഷർ, സ്ത്രീെയപ്പ�
റ്റി വിചാരിക്കുന്നതുേപാ�
െല, ശാേക്തയമനഃസ്ഥിതിപൂർവ്വം സയൻസിെന
സർവ്വേമാക്ഷദായിനിയായ േദവിയായി ആരാധിച്ചു�
വരികയും െചയ്യുന്നു.

വിേനാഗ്രേഡാവ്

ഭാഷാസാഹിത്യത്തിൽ
നാച്ചുറൽ സയൻസുകെള�
പ്പറ്റി എഴുതുന്ന അംഗുലീപ�
രിമിതരായ നല്ല എഴുത്തു�
കാരിൽ പ്രസ്തുത ഫ്രഞ്ചു�
ഫലിതക്കാരേനാടു സാ�
ദൃശമുള്ള ഒരു േദഹം ശ്രീ.
െക. ഭാസ്കരൻനായരാണു് .
പ്രകൃതഗ്രന്ഥത്തിെന്റ കർ�
ത്താവായ ശ്രീ. എം.സി.

നമ്പൂതിരിപ്പാടിനു പ്രസ്തുത ശാേക്തയേനാടാണു്
സാദൃശമുള്ളതു്. ഇന്നു േവണ്ടതായ ഒരു അടിയന്തിര�
കാര്യം േകരളത്തിെല അർദ്ധമിസ്റ്റിക്കുകളായ ജന�
സാമാന്യത്തിൽ ശാസ്ത്രീയമനഃസ്ഥിതി ജനിപ്പിക്കു�
ന്നതാണു്. െപാതുേവ ഇവിെട പ്രാേയാഗിക ശാ�
സ്ത്രവാസന വളർത്തുകയും േവണം. ഈ രണ്ടു കാ�
ര്യങ്ങൾക്കും ശ്രീ. ഭാസ്കരൻനായരുെട കൃതികെള�
ക്കാൾ വളെരയധികം സഹായകമായിത്തീരുന്ന�
തു സയൻസിെന്റ ഇന്നെത്ത പുതിയ വികാസങ്ങൾ
കണ്ടു ഭ്രമിച്ചു മിസ്റ്റിസിസത്തിൽ ചാടാെത െപാതു�
ജനങ്ങൾക്കു എളുപ്പം ഗ്രഹിക്കാവുന്ന അകൃത്രിമവും
അതിപ്രസന്നവുമായ ഭാഷയിൽ സയൻസിെനപ്പറ്റി
പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുള്ള പ്രകൃതഗ്രന്ഥകാരെന്റ ഈ കൃതി�
യാണു് .

“ആശാനക്ഷരെമാന്നു പിഴച്ചാൽ
അമ്പെത്താന്നു പിഴയ്ക്കും ശിഷ്യനു്”

എന്നു കുഞ്ചൻനമ്പ്യാർ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതിെന്റ പരമാർ�
ത്ഥം പ്രകൃത ഗ്രന്ഥകാരൻ ഇന്നെത്ത സയൻസി�
െന്റ മിസ്റ്റിക്ക് പുറംചട്ടെയ സംബന്ധിച്ചു നല്ലേപാ�
െല മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്നു.

േടാൾമാൻ

‘സയൻസ് എന്നാൽ
എന്തു്?’ എന്നും ‘സയൻ�
സിെന്റ േനട്ടങ്ങൾ’ എന്നും
രണ്ടു ഭാഗങ്ങളായി പ്രകൃ�
തഗ്രന്ഥെത്ത വിഭജിച്ചി�
രിക്കുന്നു. ആദ്യെത്ത ഭാ�
ഗത്തിൽ, സയൻസിെന്റ
അർത്ഥം ജനനം, വളർ�
ച്ച എന്നിവേയയും, ഇന്ന�
െത്ത സയൻസിേനയും

സയൻസിേനാടുള്ള െവല്ലുവിളികേളയുമാണു് പ്രതി�
പാദിച്ചിരിക്കുന്നതു്. ഇന്നെത്ത സയൻസിെന്റ നില
ഭംഗിയായും സുഗ്രഹമായും ഇതിൽ സംേക്ഷപിച്ചു
വിവരിച്ചിട്ടുണ്ടു്. സാമ്രാജ്യത്വം, ഫാഷിസം, േസാഷ്യ�
ലിസം എന്നീ മൂന്നുതരം സമുദായഘടനകളുേടയും
കീഴിൽ സയൻസിനുള്ള നിലെയ വിജ്ഞാനപ്രദ�
മായ രീതിയിൽ ഇതിൽ വർണ്ണിക്കുകയും െചയ്തിരി�
ക്കുന്നു. രണ്ടാം ഭാഗത്തിലാകെട്ട, ആറ്റംേബാംബ്,
ആറ്റംശക്തിയും ആേരാഗ്യവും, ഇലക് േട്രാണിക്സ്,
യുദ്ധകാലെത്ത ചില ശാസ്ത്രീയ േനട്ടങ്ങൾ, വാതക�
ങ്ങളിൽനിന്നും െപേട്രാളുണ്ടാക്കുന്നതു്, വാർദ്ധക്യം
ശമിപ്പിക്കാവുന്ന ഒരു േരാഗമാെണന്നു െബാേഗാ�
മലറ്റ്സ് എന്ന േസാവിയറ്റ് റഷ്യൻ ശാസ്ത്രജ്ഞൻ
കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുള്ളതു്, ഏതു ഋതുവിലും ഏതു സ്ഥല�
ത്തും വിളയുന്ന “സീറ്റ്സിൻ േഗാതമ്പു്” എന്നിവ�
യാണു് പ്രതിപാദ്യ വിഷയങ്ങൾ. പകരം ഉപേയാ�
ഗിക്കാവുന്ന പലതും യുദ്ധകാലത്തുണ്ടാക്കിയതുകൂ�
ടി ഇതിൽ ഉൾെക്കാള്ളിക്കാമായിരുന്നു. സയൻ�
സിെന്റ ഓേരാ കണ്ടുപിടുത്തത്തിേന്റയും സാമുദാ�
യിക ഫലങ്ങെള ബലെപ്പടുത്തി അവെയ ഏറ്റവും
പ്രസന്നമായ രീതിയിൽ വിവരിച്ചിട്ടുള്ള മെറ്റാരു കൃ�
തി ഭാഷാസാഹിത്യത്തിലുേണ്ടാ എന്നു സംശയമാ�
ണു്. ഇതുനിമിത്തമാണു് സാധാരണ ജനങ്ങളിൽ
സയൻസ് മനഃസ്ഥിതി ജനിപ്പിക്കുവാൻ പ്രകൃതകൃ�
തി ഏറ്റവും പറ്റിയതാെണന്നു മുകളിൽ പറഞ്ഞിട്ടു�
ള്ളതു്. ഇന്നെത്ത സയൻസിെന്റ വിചിത്രമായ വി�
കാസം ഈ കൃതിയുെട “ഇന്നെത്ത സയൻസ്”
എന്ന അദ്ധ്യായത്തിൽ വിവരിച്ചിട്ടുള്ളതുേപാെല വി�
ശദമായും മിസ്റ്റിസിസത്തിെന്റ കലർപ്പില്ലാെതയും
ഭാഷയിെല മെറ്റാരു ശാസ്ത്രകൃതിയിലും വിവരിച്ചിട്ടു�
െണ്ടന്നു േതാന്നുന്നില്ല. മിസ്റ്റിക്കായ ജീൻസിെന്റ പ്ര�
പഞ്ചെത്തപ്പറ്റിയുള്ള വീക്ഷണേകാടിെക്കതിരായി
മറ്റു ശാസ്ത്രജ്ഞരായ േടാൾമാൻ, െഫെസ്സൻേകാ�
വ്, ബാനർജി, െസൻ, മിൽനു് എന്നിവർ അഭിപ്രാ�
യങ്ങൾ പുറെപ്പടുവിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യവും ശ്രീ. നമ്പൂതി�
രിക്കു് ഈ അദ്ധ്യായത്തിൽ പ്രസ്താവിക്കാമായിരു�
ന്നു. ആറ്റംേബാമ്പിെന വിവരിച്ചിരിക്കുന്ന ഇതിെല
അദ്ധ്യായവും വളെര നന്നായിട്ടണ്ടു്.

േഡവിഡ് ലിലിെയന്താൽ

പ്രകൃതകൃതി വളെര ചുരു�
ക്കിക്കളഞ്ഞു എന്നതാ�
ണു് ഞാൻ ഇതിൽ കാണു�
ന്ന ഏക കുറവു്. ഈയ്യി�
െട ഒരു േറഡിെയാ േബ്രാ�
ഡ്കാസ്റ്റിൽ യുൈണറ്റ�
ഡ് േസ്റ്ററ്റ്സ് അെറ്റാമി�
ക്ക് എനർജി കമ്മീഷെന്റ
അദ്ധ്യക്ഷനായ മി. േഡ�

വിഡ് ലിലിെയന്താൽ സമാധാനകാലത്തു് ആറ്റംശ�
ക്തിെകാണ്ടുണ്ടാകാവുന്ന ഉപകാരങ്ങെള വിശദീക�
രിക്കുകയുണ്ടായി. േരാഗത്തിെന്റ നിയന്ത്രണവും ചി�
കിത്സയും, കൂടുതൽ ആഹാരസാധേനാല്പാദനത്തി�
നും ആേരാഗ്യകരമായ ഭക്ഷണം കഴിക്കലിനും വഴി�
െതളിക്കുന്ന സസ്യമൃഗാദികളുെട വളർച്ചെയപ്പറ്റിയു�
ള്ള പുതിയ വിജ്ഞാനം. മനുഷ്യരുെട അതിയായ
കായികാദ്ധ്വാനത്തിനു കുറവു വരുത്തുക, എന്നിവ�
യാണു് ലിലിെയന്താൽ പ്രസ്താവിച്ച ഉപകാരങ്ങൾ.
ആറ്റംശക്തി ആറ്റംേബാമ്പുണ്ടാക്കുന്നതിനു മാത്ര�
േമ െകാള്ളുകയുള്ളു എന്ന െകട്ടുകഥ വിശ്വസിച്ചു�
േപാകരുെതന്നും അേദ്ദഹം അേമരിക്കക്കാേരാടു് �
ഉപേദശിച്ചു.

സ് ട്രൂവ്

ഈയ്യിെട കട്ടക്കിൽെവ�
ച്ചു നടന്ന ഇന്ത്യൻ അക്കാ�
ഡമി ഓഫ് സയൻസി�
െന്റ പതിമൂന്നാം വാർഷി�
കേയാഗത്തിൽ െവച്ചു ഒരു
ശുദ്ധശാസ്ത്രജ്ഞപക്ഷപാ�
തിയായ സർ ചന്ദ്രേശഖ�
രൻ ആറ്റംേബാമ്പുണ്ടാ�
ക്കുന്ന പാശ്ചാത്യെരപ്പ�
റ്റി പുച്ഛിച്ചു പ്രസംഗിക്കുകയുണ്ടായി. ഭാരതീയ ശാ�
സ്ത്രജ്ഞന്മാർ ഇതിൽ നിന്നു പിന്തിരിഞ്ഞു സാധാ�
രണ മനുഷ്യെന്റ കൃഷിക്കു് അന്തിമമായി ഉപകരി�
ക്കുന്ന, സേമ്മളനാദ്ധ്യക്ഷൻ സർ സി.വി.രാമെന്റ
ഇൻഫ്രാ-െറഡ്സ് െപക് ട്രം ഗേവഷണംേപാെല�
യുള്ളവയിൽ ഏർെപ്പടണെമന്നും അേദ്ദഹം നിർ�
േദ്ദശിച്ചു. ഇതിൽ സാധാരണ മനുഷ്യെന്റ കാര്യം
എടുത്തു വിളമ്പിയതു േലാകരുെട കണ്ണിൽ മണ്ണിടാ�
നായിരിക്കാം. ഇത്തരക്കാരുെട മുഖത്തു കരിേത�
യ്ക്കുവാനായി പ്രകൃതഗ്രന്ഥകാരനു്, പുസ്തകം ചുരുക്ക�
ണെമന്ന വിചാരമില്ലായിരുന്നുെവങ്കിൽ, അേറ്റാമി�
ക്ക് ൈപൽസിെനപ്പറ്റി പല കാര്യങ്ങളും ഇതിൽ
േചർക്കാമായിരുന്നു. േബാമ്പുണ്ടാക്കുന്ന അേറ്റാമി�
ക്ക് ൈപൽസിൽനിന്നു മാത്രേമ കൃഷിയുെട േപാഷ�
ണത്തിനു േവണ്ടതായ അളവിൽ േറഡിേയാ ആക്ടി�
വിറ്റി േശഖരിക്കുവാൻ സാധിക്കുകയുള്ളു എന്നു
റഷ്യൻ ശാസ്ത്രജ്ഞനായ െപ്രാഫസ്സർ വിേനാഗ്ര�
േഡാവ് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിട്ടുണ്ടു്. അേമരിക്കയിെല
െടെനേസ്സയിെല ഓക്ക്റിഡ്ജ് അേറ്റാമിക്ക് ഫി�
ഷൺ ൈപൽസിൽനിന്നു കിട്ടിയ കുറച്ചു േറഡിേയാ
ആക്ടീവ് അേയാഡീൻ െവള്ളത്തിൽ കലക്കിെക്കാ�
ടുത്തു ൈഹപ്പർതയേറായിഡിസം എന്ന േരാഗം
പിടിെപട്ടിരുന്ന പലരുേടയും വ്യാധി ശമിപ്പിച്ചതി�
െനക്കുറിച്ചു വടേക്ക അേമരിക്കയിെല േറഡിേയാ�
േളാജിക്കൽ െസാൈസറ്റിക്കു് മൂന്നു ഡാക്ടർമാർ കൂ�
ടിേച്ചർന്നു് ഒരു റിേപ്പാർട്ടു സമർപ്പിച്ചിരുന്നു. ഇല�
ക്േക്ട്രാൺ ൈമേക്രാേസ്കാപ്പിെനക്കുറിച്ചു ഗ്രന്ഥകാ�
രൻ പറയുന്നുെണ്ടങ്കിലും, േജ്യാതിശ്ശാസ്ത്രത്തിൽ ഇല�
ക്ക് േട്രാണിക്ക് ഉപകരണങ്ങൾ ഭാവിയിൽ െടെല�
േസ്കാപ്പിെന്റ പ്രേയാജനം കുറയ്ക്കുെമന്ന ചിക്കാെഗാ
സർവ്വകലാശാലാ െപ്രാഫസ്സർ സ് ട്രൂവ് അഭിപ്രായ�
െപ്പട്ടതു ഗ്രന്ഥകാരൻ പ്രസ്താവിച്ചില്ല. ഇത്തരം രസ�
കരങ്ങളായ വിവരങ്ങളുംകൂടി ചുരുക്കണെമന്ന വി�
ചാരമില്ലായിരുന്നുെവങ്കിൽ ഗ്രന്ഥകാരനു പ്രകൃത�
കൃതിയിൽ െകാണ്ടുവരാമായിരുന്നു. ശ്രീ. നമ്പൂതി�
രിപ്പാടിൽനിന്നു േമലാലും ശാസ്ത്രീയകൃതികൾ പുറ�
െപ്പട്ടാൽ, അതു േകരളത്തിെല ജനസാമാന്യത്തിനു്
അത്യന്തം ഉപകാരപ്രദമായിരിക്കുന്നതാണു്.

ഗ്രന്ഥകർത്താ: എം.സി.നമ്പൂതിരിപ്പാടു്
പ്രസാധകർ: മംഗേളാദയം ലിമിറ്റഡ്, തൃശ്ശിവേപ�
രൂർ.
വില: 1 ക. 8 ണ.—മംഗേളാദയം, 1123 ധനു &
മകരം.

(എം.സി.നമ്പൂതിരിപ്പാടിെന്റ ശാസ്ത്രീയകൃതിയ്ക്കു് േകസരി
ബാലകൃഷ്ണപിള്ള എഴുതിയ നിരൂപണം.)
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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

◦ എഴുത്തുകാെര ശക്തിെപ്പടുത്തുക, നല്ല വായനാവിഭ�
വങ്ങൾ െചറുതുകയ്ക്കു വായനക്കാർക്കു ലഭ്യമാക്കുക,
ഇന്റർെനറ്റിെനയും സാേങ്കതിക മുേന്നറ്റെത്തയും സാം�
സ്ക്കാരികവളർച്ചയ്ക്കു് ഉപേയാഗിക്കുക എന്നിവയാണു് പ്ര�
ധാനലക്ഷ്യങ്ങൾ.

◦ 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://dl.sayahna.org/dl-p-pdfs.html
http://ax.sayahna.org/collection.html
https://ml.sayahna.org
mailto:info@sayahna.org

