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വിചാരവിപ്ലവം

എച്ച്.െജ.മുള്ളർ

“ജന്തുവർഗ്ഗത്തിെല
ഒരു ജാതിെയന്ന നി�
ലയ്ക്കു മനുഷ്യൻ വിശ്വ�
ത്തിെന്റ ഇടനാഴിയി�
ലൂെട പ്രതിധ്വനിേച്ച�
യ്ക്കാവുന്ന മഹാകാവ്യ�
സ്വരേത്താടുകൂടിയ
ഒരു സാഹസികയാ�
ത്രയുെട ആരംഭത്തി�
െലത്തിയിരിക്കുന്നു”—
എന്നു 1939-െല മഹാ�
യുദ്ധത്തിനു ഏതാനും

വർഷങ്ങൾക്കു മുമ്പുവെര മാേസ്ക്കാവിെല ‘ഇൻസ്റ്റി�
ട്യൂട്ട് ഓഫ് എക്സ്െപരിെമന്റൽ ബേയാളജി’യിെല
ഒരു ഗേവഷക െപ്രാഫസറായിരുന്ന എച്ച്.െജ. മു�
ള്ളർ തെന്റ ‘ഇരുട്ടിൽനിന്നു് ’ എന്ന അതിസ്മരണീയ�
മായ ഉപന്യാസസമാഹാരത്തിൽ പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ടു്.
ഈ സാഹസികയാത്ര വിജയപൂർവ്വം തുടങ്ങണെമ�
ങ്കിൽ, നാം ഉത്തമപുരുഷന്മാരുെട ശുക്ലം ആേരാ�
ഗ്യവതികളായ സ്ത്രീകളിൽ കൃത്രിമമായി കുത്തിെവ�
ച്ചു ബുദ്ധിശക്തിയും സഹകരണമനഃസ്ഥിതിയുമുള്ള
മനുഷ്യെര ജനിപ്പിേക്കണ്ടതാണു്. ഉത്തമശുക്ലത്തി�
െന്റ തിരെഞ്ഞടുപ്പും അതിെന്റ കുത്തിെവയ്പും (ആർ�
ട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻെസമിേനഷൻ) നടത്തുന്നതിനു പ്രാ�
രംഭമായി, ജന്മനാ ഉത്തമന്മാരായിട്ടുള്ളവെര കണ്ടു�
പിടിക്കാനും, കുത്തിവയ്പു നടത്താനും, യഥാക്രമം
ഇന്നു പ്രതിബന്ധമായി നില്ക്കുന്ന സാമ്പത്തികാസ�
മത്വേത്തയും, പ്രണയവും അഥവാ െസക്സും സന്താ�
േനാല്പാദനവും തമ്മിലുള്ള ആകസ്മികമായ േവഴ്ച�
േയയും, ഒരു സാർവ്വത്രികമായ സമുദായവിപ്ലവം മു�
േഖന നശിപ്പിേച്ച മതിയാവൂ എന്നും കൂടി ഇേദ്ദഹം
അതിൽ സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നു. ജീവിതത്തിൽ ജയം
േനടണെമങ്കിൽ ഒരു മനുഷ്യനു് അപാരതേയാടും,
തെന്റ ഇണേയാടും, തെന്റ സമുദായേത്താടും െപാ�
രുത്തമുണ്ടാകണെമന്നു മെറ്റാരു പണ്ഡിതൻ ചൂണ്ടി�
ക്കാണിച്ചിരുന്നു. ഈ പണ്ഡിതെന്റ അഭിപ്രായത്തി�
െല അപാരതേയാടുള്ള െപാരുത്തെമടുത്തു മറയ�
ത്തു കളഞ്ഞു, അതിനുപകരം വ്യക്തിക്കു് തേന്നാടുത�
െന്നയുള്ള െപാരുത്തം സ്ഥാപിച്ചുെകാണ്ടും, േശഷി�
ച്ച രണ്ടു െപാരുത്തങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചുെകാണ്ടുമാണു്
മുള്ളർ മുകളിൽ ഉദ്ധരിച്ച പ്രകാരം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതു്.
ഏതൽപര്യന്തം പ്രകൃതിശക്തികൾക്കു് യേഥഷ്ടം പ്ര�
വർത്തിക്കുവാനായി മനുഷ്യവർഗ്ഗം ഗത്യന്തരമില്ലാ�
യ്കയാൽ വിട്ടുെകാടുത്തിരുന്ന മനുഷ്യേന്റയും സമുദാ�
യത്തിേന്റയും പുേരാഗതിസ്ഥാപനം, ഇന്നു സയൻ�
സിെന ആസ്പദിച്ചു െകട്ടിപ്പടുത്തിട്ടുള്ള സാമുദായിക
പ്ലാനിങ്ങ് മുേഖന അവർ തെന്ന ഏെറ്റടുത്തു നടത്ത�
ണെമന്നുംകൂടി മുള്ളർ ഉദ്ധൃതഭാഗത്തിൽ സൂചിപ്പിച്ചി�
ട്ടുണ്ടു്.

കുറ്റിപ്പുഴ കൃഷ്ണപിള്ള

ഒരു പ്രസിദ്ധ യുക്തി�
വാദിയും നല്ല നിരൂ�
പകനുമായ ശ്രീ. കുറ്റി�
പ്പുഴ കൃഷ്ണപിള്ളയുെട
‘വിചാരവിപ്ലവം’, േസാ�
വിയറ്റു റഷ്യക്കാരുെട
യുക്തിവാദാത്മക മനഃ�
സ്ഥിതി, അവരുെട
സാമുദായിക പ്ലാനി�
ങ്ങ് പദ്ധതി, എന്നിവ
േകരളത്തിലും സ്വീകരിച്ച മുള്ളറുെട പ്രസ്തുത മൂന്നു
െപാരുത്തങ്ങളും ഇവിെട വരുേത്തണ്ടതിെന്റ ആവ�
ശ്യകതെയ പുരസ്ക്കരിച്ചു് പ്രസന്നമായ ഭാഷാരീതി�
യിൽ രചിച്ചിട്ടുള്ള 22 ഉപന്യാസങ്ങളുെട ഒരു സമാ�
ഹാരമാണു്. കാര്യത്തിൽ കരണത്തിേലതിേനക്കാ�
ളധികം ദൃഷ്ടിെചലുത്തി സത്യവ്യതിചലനത്തിൽ
െചന്നുചാടാറുള്ള ഇവിടെത്ത ശാസ്ത്രീേയാപന്യാസ
കർത്താക്കളുെട ഇരുതരം സാഹിത്യേക്കാങ്കണ്ണുക�
ളിൽ ഒന്നും തെന്ന ശ്രീ. കുറ്റിപ്പുഴയിൽ കാണ്മാനി�
ല്ല. 1936–1945 എന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ പല പത്ര�
ങ്ങളിലായി പ്രസിദ്ധെപ്പടുത്തിയിരുന്ന ഈ 22 ഉപ�
ന്യാസങ്ങൾ മൂന്നു തരങ്ങളിൽെപ്പടുെമന്നു സാമാന്യ�
മായി പറയാം. ഇവയിൽ 19 എണ്ണത്തിൽ, അതാ�
യതു്, യുക്തിവാദം, മതവും സന്മാർഗ്ഗേബാധവും,
വിശ്വാസവും യുക്തിവിചാരവും, കാര്യകാരണബ�
ന്ധം, മനംമയക്കുന്ന ആ ശബ്ദജാലം, മാനസിക�
മായ അടിമത്തം, പുേരാഹിതൻ േപാലീസ് പട്ടാ�
ളം, ചാർവ്വാകമതം, നാസ്തികത്വം, വിചിത്രമായ ഗു�
രുശിഷ്യബന്ധം, കുഡാബക്സിെന്റ െചമ്പുെതളിഞ്ഞു,
ഭൂമിയിെല സ്വർഗ്ഗരാജ്യം, േദാഷാനുദർശനം, മന്ത്ര�
വാദം മതം ശാസ്ത്രം, മതാധികാരികളും യുദ്ധവും,
കപിലൻ, വാൾട്ടയർ, ബകുനിൻ, േട്രാട്സ്ക്കി, എന്നി�
വയിൽ പ്രസ്തുത സാമുദായികെപ്പാരുത്തസൃഷ്ടിക്കു
പ്രാരംഭമായി േവണ്ട ശാസ്ത്രീയവും യുക്തിവാദാത്മ�
കവുമായ മനഃസ്ഥിതിയുെട അംഗീകരണത്തിെന്റ
ആവശ്യകതെയ വ്യഞ്ജിപ്പിേച്ചാ സ്പഷ്ടമാക്കിേയാ പ്ര�
തിപാദിച്ചിരിക്കുന്നു. സ്ത്രീകളുെട പാരതന്ത്ര്യം, റഷ്യ�
യിെല സ്ത്രീകൾ, എന്നീ രണ്ടു ഉപന്യാസങ്ങളുെട വി�
ഷയം പ്രസ്തുത ഇണെപ്പാരുത്തമാണു്. മനുഷ്യശരീര�
ത്തിെല ധാതുദ്രവ്യങ്ങൾ എന്ന േശഷിച്ച ഉപന്യാസ�
ത്തിൽ പ്രസ്തുത സ്വയംെപാരുത്തമുണ്ടാകുവാനുള്ള
ഒരു മാർഗ്ഗെത്തപ്പറ്റി പ്രതിപാദിക്കുകയും െചയ്തിരി�
ക്കുന്നു. ശ്രീ. ൈവക്കം മുഹമ്മദുബഷീർ തെന്റ സ്മര�
ണീയമായ ‘അനർഘനിമിഷ’ത്തിൽ ചൂണ്ടിക്കാണി�
ച്ചിട്ടുള്ള കവലയിൽ മനുഷ്യസമുദായം എത്തിയിരി�
ക്കുന്ന ഇന്നു ‘വിചാരവിപ്ലവം’ േപാെലയുള്ള വിപ്ലവ�
ചിന്താത്മകമായ ഒരു കൃതി പ്രകൃത്യാ ചിന്താശീല
ശൂന്യരായ േകരളീയരുെട ഇടയ്ക്കു് ആവിർഭവിച്ചിട്ടു�
ള്ളതിെന്റ അതിയായ പ്രാധാന്യം വിസ്തരിേക്കണ്ട
ആവശ്യമില്ലേല്ലാ.

ബകുനിൻ

ആദ്യമായി സ്വയം�
െപാരുത്തസംബന്ധ�
മായ പ്രസ്തുേതാപ�
ന്യാസെമടുക്കാം. സ്വ�
യംെപാരുത്തസിദ്ധി�
ക്കു് ആേരാഗ്യം നിറ�
ഞ്ഞ ഒരു ശരീരം കൂ�
ടിേയ തീരൂ. ഇത്തരം
ഒരു ശരീരത്തിേന്റയും,
ഇതിെല മാനസിക�
വും വികാരപരവുമായ

പ്രത്യാഘാതങ്ങളുേടയും, സൃഷ്ടിയിൽ േപാഷകാംശ�
ങ്ങൾ േവണ്ടുേവാളം അടങ്ങിയ അതിയായ പ്രാധാ�
ന്യമുെണ്ടന്നു് ഇന്നെത്ത ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ ഇേപ്പാൾ
കണ്ടുപിടിച്ചിരിക്കുന്നു. ഈയിെട വെര േഡാക്ടർമാ�
രും ഗേവഷണശാസ്ത്രജ്ഞരും, “േരാഗങ്ങൾ എന്ന
ഒന്നില്ല; േരാഗികെളന്നു് ഒന്നു മാത്രേമയുള്ളു’ എന്ന
ട്രൂസ്സിയെന്റ പരമാർത്ഥവാക്കുകൾ വിസ്മരിച്ചു്, േരാ�
ഗെത്തയാണു്, അനാേരാഗ്യെത്തയല്ല, പഠിച്ചിരുന്ന�
തു്. ‘ദാരിദ്ര്യവും െപാതുജനാേരാഗ്യവും’ എന്ന സംയു�
ക്തകൃതിയിൽ േഡാക്ടർ മക്േഗാണിഗിളും, കിർബി�
യും േപാഷകാംശം കുറഞ്ഞ ആഹാരസാധങ്ങൾ
ഭക്ഷിക്കുന്നതു നിമിത്തം ബ്രിട്ടീഷുകാരിൽ ചില തര�
ക്കാരുെട ഇടയ്ക്കു വർദ്ധമാനമായി വരുന്ന മരണനി�
രക്കു കാണാെമന്നും, ഇത്തരത്തിലുള്ള ഭക്ഷണസാ�
ധനങ്ങളുെട ഉപേയാഗത്തിനു കാരണം ആഹാര�
ത്തിനു േവണ്ടി െചലവാക്കാൻ േശഷിക്കുന്ന പണ�
ത്തിെന്റ കുറവാെണന്നും സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ടു്. “െകാ�
ടിയ അെയാഡിൻ കുറവു് ഉത്ഭവിപ്പിച്ച ഭ്രൂണികൃത�
മായ ഒരു കുരങ്ങാണു് മനുഷ്യൻ” എന്നും, നീേഗ്രാ�
യ്ഡ് നരവംശത്തിെന്റ നിറം “േസാഡിയം ധാരാ�
ളമായി ശരീരത്തിൽ േശഖരിച്ചു വച്ചിട്ടുള്ളതു” നിമി�
ത്തം ജനിച്ചതാെണന്നും, െവള്ളക്കാരുെട െവള്ള�
െത്താലി ധാതുദ്രവ്യ ന്യൂനത വരുത്തിെവച്ച മൃഗീയ�
മായ “ൈഹേപ്പാ തയേറായ്ഡ് സ്ഥിതി”യുെട ഫല�
മാെണന്നും െജ.ആർ.എച്ച്. മാെരറ്റ് തെന്റ നരവം�
ശവും െസക്സും പരിതസ്ഥിതിയും എന്ന കൃതിയിൽ
ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിരിക്കുന്നു. ഈ സംഗതികളിൽ നി�
ന്നു േപാഷകാംശങ്ങേളറിയ ആഹാരത്തിെന്റ ആവ�
ശ്യകത കാണിക്കുന്ന “മനുഷ്യശരീരത്തിെല ധാതുദ്ര�
വ്യങ്ങൾ’ എന്ന ഉപന്യാസത്തിെന്റ പ്രാധാന്യം മന�
സ്സിലാക്കാമേല്ലാ.

േട്രാട്സ്ക്കി

ഇനി ഇണെപ്പാരുത്ത�
സംബന്ധമായ രണ്ടു
ഉപന്യാസങ്ങെളടു�
ക്കാം. 19-ാം ശതാബ്ദ�
ത്തിെന്റ ഉത്തരാർദ്ധ�
ത്തിൽ ജീവശാസ്ത്രത്തി�
െല പരിണാമവാദം
പാശ്ചാത്യരുെട ചി�
ന്താഗതിയിൽ ഒരു
വിപ്ലവമുണ്ടാക്കിയതു�
േപാെല, ഇന്നു നര�

വംശശാസ്ത്രത്തിെല ‘സംസ്കാരപരമായ സാേപക്ഷ�
കത്വം’ (കൾച്ചറൽ റിേലറ്റിവിസം എന്ന ആശയം
അവരുെട ചിന്താഗതിയിൽ ഒരു വിപ്ലവമുണ്ടാക്കി�
ത്തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു ഇതിെന്റ ഫലമായി സംസ്ക്കാ�
രമൂല്യങ്ങൾ ഉേദ്ദശസൃഷ്ടികൾ ആശയങ്ങൾ എന്നി�
വെയ സംബന്ധിച്ചുള്ള മനുഷ്യരുെട പദ്ധതികൾ മു�
ഴുവനും അവർ അനുസരിച്ചുവരുന്ന സംസ്ക്കാരത്തി�
െന്റ ഫലങ്ങളാെണന്നുള്ള പരമാർത്ഥത്തിൽ മനു�
ഷ്യർ അചിേരണ എത്തിേച്ചരുന്നതാണു്. അേമരി�
ക്കക്കാരിയായ േഡാക്ടർ മാർഗററ്റ് മീഡിെന്റ ‘െസ�
ക്സും െടമ്പറെമന്റും’, ‘സേമാവാ ദ്വീപിെല പുരുഷപ്രാ�
പ്തി’, ‘ന്യൂഗനിയായിെല മനുഷ്യരുെട വളർച്ച’ എന്നീ
കൃതികൾ സംസ്കാരപരമായ സാേപക്ഷകത്വെമ�
ന്ന ആശയം ജനിപ്പിക്കുന്നതിലും പരത്തുന്നതിലും
ഒരു പ്രധാന ഭാഗം അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ടു്. സ്ത്രീക്കും പു�
രുഷനും തമ്മിൽ കാണുന്ന സ്വഭാവവ്യത്യാസങ്ങൾ
അവരുെട ശരീരഘടനകൾക്കു തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാ�
സങ്ങളുെട ഫലമാെണന്നു് 19-ാം ശതാബ്ദത്തിെല
അഭിപ്രായവും, സ്ത്രീയുെട സ്വഭാവപ്രേത്യകതയ്ക്കു് അവ�
ളുെട ‘ഇൻേടർണൽ െസക്രീഷൻസ് ’ ആണു് കാര�
ണെമന്നുള്ള ഹാവ് േലാക്ക് എല്ലിസ്സിെന്റ അഭിപ്രാ�
യവും ശരിയെല്ലന്നും, അവ ഏറിയകൂറും സംസ്ക്കാരം
ജനിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള വ്യത്യാസങ്ങളാെണന്നും, സംസ്ക്കാര�
ത്തിൽ സാമുദായിക പ്ലാനിങ്ങ് മുേഖന പരിവർത്ത�
നം വരുത്തി അവെയ ഇല്ലാതാക്കുവാൻ സാധിക്കു�
െമന്നും േഡാക്ടർ മീഡ് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിട്ടുണ്ടു്.

വാൾട്ടയർ

ഫാഷിസ്റ്റ് സംസ്ക്കാര�
വും, ഭാരതീയസംസ്ക്കാ�
രവും ഒന്നുേപാെല പു�
രുഷെന വിത്തുകാ�
ളയും വീട്ടുതമ്പ്രാനും,
സ്ത്രീെയ േപറ്റുമൃഗവും
അടുക്കളച്ചക്കിയുമാ�
ക്കുകയാണു് െചയ്തിട്ടു�
ള്ളതു്. അഭ്യസ്തവിദ്യ�
രും ഉേദ്യാഗസ്ഥകളു�
മായ േകരളീയ വനിത�

കൾ േപാലും അടിമ മനഃസ്ഥിതിയും േപറ്റുമൃഗസ്ഥി�
തിേയാടുള്ള ഇഷ്ടവും കാണിക്കാറുള്ളതു് ശ്രീ. കുറ്റി�
പ്പുഴ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിട്ടുണ്ടു്. െസക്സും സന്താേനാല്പാ�
ദനശക്തിയും പ്രേത്യേകാേദ്ദശ്യങ്ങേളാടുകൂടിയാണു്
പ്രകൃതി മനുഷ്യർക്കു ദാനം െചയ്തിട്ടുള്ളെതന്ന പര�
മാർത്ഥം ഇന്നെത്ത ജീവശാസ്ത്രജ്ഞർ കണ്ടുപിടി�
ച്ചിട്ടുണ്ടു്. ഇതു മനസ്സിലാക്കി പ്രസ്തുത േകരളീയസ്ത്രീ�
കൾേപാലും സന്താനനിയന്ത്രേണാപകരണങ്ങൾ
ഉപേയാഗിച്ചു പുരുഷെന്റ അടിമകളും േപറ്റുമൃഗങ്ങളു�
മാകാെത പ്രണയം അനുഭവിക്കുവാൻ മുതിരാെത�
യിരിക്കുന്നതു ഭാരതീയ സംസ്ക്കാരത്തിെന്റ പിടിനി�
മിത്തമാകുന്നു. റഷ്യയിെല കമ്യൂണിസ്റ്റ് സംസ്ക്കാരം
സ്ത്രീെയ സാമ്പത്തികസ്വാതന്ത്ര്യമുള്ള ഒരു പൗരിയും,
യേഥഷ്ടം മാതാവാകാൻ അവകാശമുള്ള ഒരുത്തിയു�
മാക്കിച്ചമച്ചു് അവളുെട ചരിത്രകാലങ്ങളിെല അടി�
മത്തം ഒട്ടധികം നശിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. േസാവിയറ്റ്
റഷ്യയിെലയും അന്യരാജ്യങ്ങളിെലയും സ്ത്രീയുെട നി�
ലകെള തമ്മിൽ താരതമ്യെപ്പടുത്തി സമുൽെജവി�
ച്ച് എന്ന റഷ്യൻ 1937-ൽ പ്രസിദ്ധെപ്പടുത്തിയ ‘കാ�
പ്പിറ്റലിസ്റ്റും േസാഷ്യലിസ്റ്റും പരിതസ്ഥിതികളിലുള്ള
മാതൃത്വം’ എന്ന സുപ്രസിദ്ധ ലഘുേലഖ ഇവിെട പ്ര�
സ്താവേയാഗ്യമാണു്. േസാവിയറ്റ് റഷ്യയിൽേപ്പാലും
സ്ത്രീപുരുഷന്മാരുെട ൈലംഗികജീവിതത്തിലുള്ള കുറ�
വുകൾ, ഫ്രായ്ഡിെന്റ മാനസികാപഗ്രഥനവും കമ്യൂ�
ണിസവും കൂട്ടിക്കലർത്തി ‘െസക്ഷുവൽ എേക്കാണ�
മിക്സ് ’ എന്ന ഒരു പുതിയ ശാസ്ത്രശാഖ സ്ഥാപിച്ച േദ�
ഹമായ വിൽെഹൽമ് െറയിക്ക് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിരു�
ന്നതിെനപ്പറ്റി ഈ രണ്ടു ഉപന്യാസങ്ങളിലും പ്രകൃത�
ഗ്രന്ഥകാരൻ ഒന്നും പ്രസ്താവിച്ചിട്ടില്ല.

മാർഗററ്റ് മീഡ്

അവസാനമായി സാ�
മുദായികെപ്പാരുത്തം
സംബന്ധിച്ചുള്ള ഉപ�
ന്യാസങ്ങെളപ്പറ്റി
രണ്ടു വാക്കു പറയാം.
‘മന്ത്രവാദം മതം ശാ�
സ്ത്രം’ എന്ന ഉപന്യാ�
സത്തിൽ മന്ത്രവാദ�
യുഗം മതയുഗത്തിനു
മുമ്പു നടപ്പിലിരുന്നി�
രുന്നു എന്നുള്ള സർ

െജയിംസ് േഫ്രസറുെട അഭിപ്രായമാണു് ഗ്രന്ഥകാ�
രൻ സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നതു്. എന്നാൽ േഡാക്ടർ മാ�
േരറ്റു മുതലായ പിൽക്കാല നരവംശശാസ്ത്രജ്ഞരു�
െട ഗേവഷണങ്ങളും, പുരാതന വസ്ത്വേന്വഷണഖന�
നങ്ങളും മറ്റും ഇതു സൂക്ഷ്മമെല്ലന്നും, മന്ത്രവാദത്തി�
േന്റയും മതത്തിേന്റയും ഘടകങ്ങൾ കലർന്ന ‘ടാ�
ബൂ—മന’ എന്ന ഏറ്റവും പ്രാചീനമായ ഒരു സങ്കീർ�
ണ്ണാശയസഞ്ചയത്തിൽനിന്നു മന്ത്രവാദവും മതവും
ഒേരസമയത്തു പുറെപ്പട്ടുെവന്നും സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ടു്.
ഏറ്റവും പ്രാചീനമായ പ്രസ്തുത ‘ടാബൂ—മന’ താന്ത്രി�
കമതത്തിലും, ഈ ‘ടാബൂ—മന’യിൽനിന്നു് ഒേര
സമയത്തു ജനിച്ച ‘ആനിമാറ്റിസവും’, ‘ആനിമിസ�
വും’ യഥാക്രമം ബ്രാഹ്മണരുെട േവദമായ ഋേഗ്വദ�
ത്തിലും, തമ്മിൽ ചില സാദൃശ്യങ്ങളുള്ള ക്ഷത്രിയ
േവദമായ അഥർവ്വേവദം, ൈബബിളിെല ഉല്പത്തി�
പുസ്തകം എന്നിവയിലും നിഴലിച്ചു കാണാവുന്നതാ�
ണു്. ചാർവ്വാകമതെമന്ന ഉപന്യാസത്തിൽ പ്രാചീ�
നമായ ചാർവ്വാകമതത്തിനു പിൽക്കാലങ്ങളിൽ
സ്വഭാവവാദെമന്ന േപരു കിട്ടിയതു് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചി�
ട്ടുെണ്ടങ്കിലും, ആദിയിൽ ചാർവ്വാകമതത്തിനു സ്വഭാ�
വവാദേത്താടല്ല, യദൃച്ഛാവാദേത്താടാണു് സാദൃശ്യമു�
ണ്ടായിരുന്നെതന്നുള്ള വസ്തുത ഗ്രന്ഥകാരൻ പ്രസ്താ�
വിച്ചിട്ടില്ല. യദൃച്ഛാവാദം, സ്വഭാവവാദം എന്നിങ്ങെന
പ്രേത്യകം പ്രേത്യകമായി േശ്വതാശ്വതേരാപനിഷ�
ത്തിലും കുസുമാഞ്ജലി മുതലായ പിൽക്കാല കൃതിക�
ളിലും പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ടു്.

വിൽെഹൽമ് െറയിക്ക് 

ജീവിതത്തിെന്റ ഉത്ത�
രാർദ്ധത്തിൽ എത്തു�
േമ്പാൾ പല മനുഷ്യർ�
ക്കും അനതിദൂരത്തിലു�
ള്ള മരണെത്ത അഭി�
മുഖീകരിക്കാൻ േവ�
ണ്ടി മതം ഒരു ആവ�
ശ്യമായി േതാന്നാറു�
െണ്ടന്നു പ്രസിദ്ധ മനഃ�
ശ്ശാസ്ത്രജ്ഞനായ യു�
ങ്ങ് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിട്ടുള്ളതിനു് അടിസ്ഥാനമുെണ്ട�
ങ്കിലും, മതം ആവശ്യമാെണന്നു കാണിക്കുവാനും
മതമത്സരങ്ങൾ നിറുത്തുവാനുമായി ഇന്നു് എടുത്തു�
വിളമ്പാറുള്ള ഒരു പുതിയ വാദത്തിനു്—അതായതു് ,
എല്ലാ മതങ്ങളുേടയും ആന്തരികതത്വം ഒന്നാെണ�
ന്നുള്ളതിനു്—നില്ക്കക്കള്ളിയില്ല. ഈ പുതിയ വാദ�
െത്ത ശ്രീ. കുറ്റിപ്പുഴ യുക്തിപൂർവ്വം ‘മനംമയക്കുന്ന
ആ ശബ്ദജാലം’ എന്ന ഉപന്യാസത്തിൽ ഖണ്ഡി�
ച്ചിട്ടുണ്ടു്. ‘സജീവമതങ്ങളും ആധുനിക ചിന്താഗതി�
യും’ എന്ന 1936-ൽ പ്രസിദ്ധെപ്പടുത്തിയ തെന്റ കൃ�
തിയിൽ ഒരു തത്വജ്ഞാന െപ്രാഫസ്സറായ മി. വി�
ഡ്െജറി 11 മതങ്ങെള പരിേശാധിച്ചതിനു േശഷം
മതെത്തസ്സംബന്ധിച്ചുള്ള ഇന്നെത്ത േഭദെപ്പട്ട വീ�
ക്ഷണേകാടി മതത്തിെന്റ പ്രേയാജനെത്ത ഇടി�
ച്ചുതാേഴ്ത്തണ്ട ആവശ്യം കാണിക്കുന്നിെല്ലന്നു് അഭി�
പ്രായെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു. അനന്തരം, ൈദവെമന്നുള്ള
േകന്ദ്രവസ്തുത എല്ലാ മതങ്ങളിലും ഒന്നു േപാെല കാ�
ണാെമന്നും, മതങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള പ്രതികൂലനിരൂ�
പകർ പർവ്വതീകരിച്ചുവരുന്നുെവന്നും, ഒരു സാർവ്വ
േദശീയമായ സംസ്കാരം എന്ന ആശയം ഉത്ഭവിച്ചു
തുടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഇന്നു പ്രേത്യക സംസ്കാരങ്ങെള�
ന്നും മതങ്ങെളന്നും േപരിട്ടിട്ടുള്ളവെയ ഈ ഒറ്റയാ�
യതിെന്റ ഭാഗങ്ങെളന്നു േവണം പരിഗണിേക്കണ്ട�
െതന്നും പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഇവ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാ�
സങ്ങൾ ഘടകങ്ങെള ബലെപ്പടുത്തുന്നതിലുള്ള വ്യ�
ത്യാസങ്ങെള ആസ്പദിച്ചു ജനിച്ചിട്ടുള്ളവയാണു്. ഇതി�
നുദാഹരണങ്ങളായി, ഇസ്ലാം പ്രാർത്ഥനയും ൈദ�
വത്തിെന്റ ഏകത്വവും, ബുദ്ധ മതം സംസാരസങ്കട�
ത്തിൽനിന്നുള്ള േമാക്ഷവും, ക്രിസ്തുമതം പാപേമാച�
നവും, പാർസിമതം സകല തിന്മകേളാടുമുള്ള പട
െവട്ടലും, ഹിന്ദുമതം ൈദവേത്താടുള്ള മിസ്റ്റിക്ക് സം�
േയാഗവും, ബലെപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്നതു് ഉദ്ധരിക്കാ�
െമന്നും, മനുഷ്യവർഗ്ഗം ഒരു ഒറ്റമതം സ്വീകരിക്കുന്ന�
തുെകാണ്ടു മതത്തിെന്റ സമ്പത്തു വർദ്ധിക്കുന്നതെല്ല�
ന്നും അേദ്ദഹം ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിട്ടുണ്ടു്. ഒരു ഒറ്റമത�
ത്തിെന്റ സ്വീകരണെത്ത വിഡ്െജറി പ്രതികൂലിച്ചി�
ട്ടുള്ളതു ശ്രീ. കുറ്റിപ്പുഴയുെട നിലെയ യഥാർത്ഥമായി
പിന്താങ്ങുകയാണു് െചയ്യുന്നതു്.

െമൻഡൽ

എയിൻെസ്റ്റയിെന്റ
സാേപക്ഷകത്വവാ�
ദവും, പ്ലാങ്കിെന്റ ക്വാ�
ണ്ടം െമക്കാനിക്സും, പ്ര�
കൃതിശാസ്ത്രജ്ഞെര
തങ്ങളുെട ചിന്താരീ�
തികളിൽ ചിലതിെന
പരിഷ്കരിക്കുവാൻ േപ്ര�
രിപ്പിച്ചതിെന ആസ്പ�
ദിച്ചു്, 20-ാം ശതാബ്ദ�
ത്തിെല ശാസ്ത്രജ്ഞർ
ആസ്തിക്യത്തിേലക്കു മടങ്ങി വന്നിരിക്കുന്നു എന്നു
മതപക്ഷക്കാർ പുറെപ്പടുവിക്കാറുള്ള വാദവും ശ്രീ.
കുറ്റിപ്പുഴ യുക്തിപൂർവ്വം ഖണ്ഡിച്ചിട്ടുണ്ടു്. 1933-ൽ
ൈവദ്യശാസ്ത്രത്തിനു േനാബൽ ൈപ്രസ് കിട്ടിയ േദ�
ഹവും, െമൻഡലിെന്റ ഇൻെഹറിറ്റൻസ് വാദത്തിൽ
ഒരു പ്രമാണിയായ ഗേവഷകനുമായ െപ്രാഫസ്സർ
ടി.എച്ച്. േമാർഗൻ 1933-ൽ പ്രസിദ്ധെപ്പടുത്തിയ
‘പരിണാമവാദത്തിെന്റ ശാസ്ത്രീയമായ അടിസ്ഥാ�
നം’ എന്ന കൃതിയിൽ, പ്രസ്തുത പുതിയ കണ്ടുപിടു�
ത്തങ്ങൾ നിമിത്തം തത്വജ്ഞാനികൾ സയൻസിൽ
തലയിടുവാൻ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നതിെന ഇങ്ങെന
ആേക്ഷപിച്ചിരിക്കുന്നു: “ഏറ്റവും വിശാലമായ അർ�
ത്ഥമുള്ള െമക്കാനിസ്റ്റ് മാർഗ്ഗം എന്നതിെന്റ പ്രേയാ�
ഗത്തിൽ നിന്നു സയൻസിനു വളെരയധികം പുേരാ�
ഗതി ലഭിച്ചിട്ടുെണ്ടന്നു െമക്കാനിസ്റ്റ് ശാസ്ത്രജ്ഞൻ
ഉറപ്പിച്ചു പറയുന്നു. തത്വശാസ്ത്രജ്ഞർ ഈ െമക്കാ�
നിസ്റ്റുകളുെട പുേരാഗതിക്കു സീമകൾ കല്പിക്കുന്നതി�
െന ഇവർ ഇഷ്ടെപ്പടുന്നില്ല. ഈ തത്വശാസ്ത്രജ്ഞ�
രുെട തീരുമാനങ്ങളുെട നിസ്സേന്ദഹത്വെത്ത ഇവർ
േചാദ്യം െചയ്യുകേപാലും െചയ്യുന്നു. െമക്കാനിസ്റ്റ് 
ശാസ്ത്രജ്ഞരുെട കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും ധീരരായവർ
ഇതിലുമധികം മുേന്നാട്ടു േപാകുന്നു. അന്തരാേലാ�
കനപരമായ ആത്മവിദ്യയുേടയും, േലാേകാത്തര�
മായ തത്വജ്ഞാനത്തിേന്റയും പ്രകാശത്തിൽ മൂടു�
പടം ധരിച്ചുെകാണ്ടു വിശ്വത്തിെല സകല പ്രശ്നങ്ങ�
േളയും തീരുമാനിക്കുന്നതായി നടിക്കുന്ന മാനുഷിക
മനസ്സിെന്റ രഹസ്യപഠനങ്ങേളയും, മായാദർശന�
ങ്ങേളയും, കിറുക്കുകേളയും തങ്ങളുെട ഗേവഷണ�
ത്തതിനകത്തു െകാണ്ടുവന്നു പരിേശാധിക്കുവാൻ
കാലക്രേമണ സാധിക്കുെമന്നും കൂടി ഇവർ വിചാ�
രിക്കുന്നു”. കമ്യൂണിസ്റ്റുകളുെട ചില കാര്യങ്ങളിലുള്ള
യുക്തിവാദരാഹിത്യംേപാലും ശ്രീ. കുറ്റിപ്പുഴ എടുത്തു�
കാട്ടുന്നുണ്ടു്.

ഗ്രന്ഥകർത്താ: കുറ്റിപ്പുഴ കൃഷ്ണപിള്ള
പ്രസാധകർ: മംഗേളാദയം ലിമിറ്റഡ്, തൃശ്ശിവേപരൂർ
വില 1ക. 8ണ. മംഗേളാദയം, 1121 കന്നി.

(കുറ്റിപ്പുഴ കൃഷ്ണപിള്ളയുെട േലഖനത്തിനു് േകസരി ബാല�
കൃഷ്ണപിള്ള 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

◦ 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
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