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1
നദികളും മണലും

മനുഷ്യജീവിതം എന്നേപാെല, വിശാലമായ പ്രകൃ�
തിയും ൈവവിധ്യങ്ങളുെട കലവറയാണ്. സ്ഥലവും
സന്ദർഭവുമായി ബന്ധിച്ചുേവണം വസ്തുതകെളയും സം�
ഭവങ്ങെളയും മനസ്സിലാക്കുക. ശാസ്ത്രീയവും യുക്തിയു�
ക്തവുമായ വിശകലനം അതിെന പിന്തുടരണം. േപാ�
രായ്മകൾ പിെന്നയും വേന്നക്കാം. പേക്ഷ, അതാണ്
ആേരാഗ്യകരമായ രീതി. േപാരായ്മകൾ സ്വീകരിക്കാ�
നും തിരുത്താനുമുള്ള ഇടം ശാസ്ത്രീയസമീപനത്തിൽ
എേപ്പാഴുമുണ്ട്.

നദികൾ ഒട്ടും സ്പർശി�
ക്കാനരുതാത്ത പ്രതിഭാ�
സങ്ങളാെണന്ന ധാരണ
ശരിയല്ല. ആദികാലംെതാട്ട്
മനുഷ്യൻ പ്രകൃതിയിൽ
ഇടെപട്ടുെകാണ്ടിരുന്നു.
എല്ലാ ഇടെപടലുകളും ശരി�
യല്ല എന്നേപാെല എല്ലാം
െതറ്റുമല്ല. ഇടെപടലുകൾ
സന്തുലിതമാക്കുവാനുള്ള
ശ്രമത്തിലാണ് നാം.

മറിച്ച്, സാമാന്യവത്ക�
രിക്കെപ്പട്ട വീക്ഷണവും
ആധികാരിക നിലപാ�
ടും മൗലികവാദത്തിേല�
ക്ക് നയിക്കുന്നു. ധാരണ�
കൾ ജനപ്രിയത േനടുക�
കൂടി െചയ്യുേമ്പാൾ എല്ലാം
വിശ്വാസങ്ങളായിത്തീ�
രുന്നു. പ്രേയാക്താക്കെള�
ന്നേപാെല െപാതുജന�
വും സ്വയം നിർമിതമായ
കൂടുകളിൽ അടയ്ക്കെപ്പടുന്നു. േലബലിങ് വഴി ആശ�
യവിനിമയത്തിന് വഴിമുടക്കെപ്പടുകയാണ് ഒരു ദുര�
ന്തം. േവെറാന്ന് ശ്രദ്ധിക്കെപ്പേടണ്ട വസ്തുതകൾ തമ�
സ് കരിക്കെപ്പടുകയും അപകടകാരണങ്ങൾ പലതും
പിൻവാതിലിലൂെട രക്ഷെപ്പടുകയും.

പ്രാേയാഗികവും സന്തുലി�
തവുമായ ഒരു മധ്യമാർഗം
ആരായുവാനുള്ള ശ്രമമാണ്
നടേക്കണ്ടത്. പകരം താരത�
േമ്യന െചറിയ ഘടകങ്ങെള
ഉന്നംെവച്ചുള്ള ആേരാപണ
പ്രത്യാേരാപണങ്ങളുെട ചുഴി�
യിൽ നാം െപട്ടുേപാകുന്നു.
ഭൂകമ്പംവെര നദികളിെല
മണൽവാരലുമായി ബന്ധി�
ച്ച് കാണിക്കെപ്പടുന്നു.
പാറ, മണൽ ഖനനെത്ത
അപലപിക്കുേമ്പാൾ ഈ
സാമഗ്രികൾ ആവശ്യമാ�
ക്കുന്ന നിർമാണപ്രക്രി�
യയിൽ നമ്മെളല്ലാവരും
വ്യക്തിപരമായിത്തെന്ന
പെങ്കടുക്കുന്നു. Tragedy of
commons എന്ന് പറയാം.

നദികെളയും ജലെത്ത�
യും കുറിച്ചുള്ള ചില സമ�
കാലീന വിവാദങ്ങളാണ്
ഇത്രയും പറയാൻ കാ�
രണം. നദികൾ മരിക്കു�
ന്നു, ജലം ദുർലഭമാകുന്നു
എെന്നാെക്ക ൈവകാരിക�
മായി വിളിച്ചുപറയുേമ്പാൾ
നാം, നമ്മൾ സ്വയം കാ�
രണക്കാരായ സുപ്രധാന�
മായ വസ്തുതകെള സ്പർശി�
ക്കാൻ മടിക്കുന്നു. കഴിഞ്ഞ
അരനൂറ്റാണ്ടിൽ ജലത്തി�
െന്റ ഉപേഭാക്താക്കളുെട
സംഖ്യ മൂേന്നാ നാേലാ മട�
ങ്ങായി. മാറുന്ന ജീവിത�
ൈശലികാരണം ആേളാ�

ഹരി ഉപേഭാഗം ഗണ്യമായി വർധിച്ചു. ഭേക്ഷ്യാത്പാ�
ദനത്തിെന്റ ആവശ്യം ഏറിയതുകാരണം വലിയ ഒര�
ളവ് ജലം ജലേസചനത്തിനായി തിരിച്ചുവിേടണ്ടിവ�
ന്നു. െപാതുസ്ഥാപനങ്ങൾ, വ്യവസായങ്ങൾ, വാണി�
ജ്യേകന്ദ്രങ്ങൾ, വിേനാദേകന്ദ്രങ്ങൾ എന്നിങ്ങെന പു�
തിയ ഉപേഭാക്താക്കൾ രംഗത്തുവന്നുെകാണ്ടിരിക്കു�
ന്നു. ജലമാകെട്ട, മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന മാത്രയിൽത്തെന്ന.
ഉപരിതല േശഖരണം എതിർപ്പുകൾ േനരിടുേമ്പാൾ
ഭൂഗർഭേശഖരണെത്ത സഹായിക്കുന്ന ഘടകങ്ങൾ
നാംതെന്ന ഇല്ലാതാക്കുന്നു. കൃഷിഭൂമിയും വനഭൂമിയും
ജനസംഖ്യാസമ്മർദംമൂലം നഷ്ടമാകുന്നു. തിരിച്ചുേപാ�
ക്കില്ലാത്തതും ഒഴിവാക്കാനരുതാത്തതുമാണ് പലതും.
നിയന്ത്രിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ജീവിതൈശലീമാറ്റ�
ത്തിന് നാമാരും തയ്യാറുമല്ല. നദികെളന്നല്ല, ഭൂമിത�
െന്നയും ക്രമാതീതമായി െപരുകുന്ന മനുഷ്യെര േപാ�
റ്റാെമന്ന് ഏറ്റിട്ടില്ലേല്ലാ. ഈ അവസ്ഥയിൽ പ്രാേയാ�
ഗികവും സന്തുലിതവുമായ ഒരു മധ്യമാർഗം ആരാ�
യുവാനുള്ള ശ്രമമാണ് നടേക്കണ്ടത്. പകരം താരത�
േമ്യന െചറിയ ഘടകങ്ങെള ഉന്നംെവച്ചുള്ള ആേരാ�
പണ പ്രത്യാേരാപണങ്ങളുെട ചുഴിയിൽ നാം െപട്ടു�
േപാകുന്നു. ഭൂകമ്പംവെര നദികളിെല മണൽവാരലു�
മായി ബന്ധിച്ച് കാണിക്കെപ്പടുന്നു. പാറ, മണൽ ഖന�
നെത്ത അപലപിക്കുേമ്പാൾ ഈ സാമഗ്രികൾ ആവ�
ശ്യമാക്കുന്ന നിർമാണപ്രക്രിയയിൽ നമ്മെളല്ലാവരും
വ്യക്തിപരമായിത്തെന്ന പെങ്കടുക്കുന്നു. Tragedy of
commons എന്ന് പറയാം.

നദികളിേലക്ക് വരാം. നദികളുെട hydraulics പല
ഘടകങ്ങെളയും ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു. വൃഷ്ടിപാതം,
കാച്ച് െമന്റിെല മെണ്ണാലിപ്പ്, പാതയുെട gradient
ഉം വീതിയും തടസ്സങ്ങളും മാനുഷികമായ ഇടെപട�
ലുകളും ഇങ്ങെനയിങ്ങെന. വ്യത്യസ്തനദികളിൽ വ്യ�
ത്യസ്ത രീതികെളന്നേപാെല, ഒരു നദിയിൽത്തെന്ന
പലയിടത്തും അത് പലസ്വഭാവം ൈകെക്കാള്ളാം.
ജലം മാത്രമല്ല, മണലും മണ്ണും കൂടിയാണ് നദികൾ
വഹിക്കുന്നത്. മണലും മണ്ണും കടൽവെര േപാകാെത
പലേപ്പാഴും മാർഗത്തിൽ പലയിടത്തും നിേക്ഷപിക്ക�
െപ്പടുന്നു. ചിലേപ്പാൾ പ്രവാഹം അടിത്തട്ടിെന കാർ�
ന്ന് െകാണ്ടുേപാകുന്നു (Degradation). ചിലേപ്പാൾ
മണൽ നിേക്ഷപിച്ച് അടിത്തട്ടിെന ഉയർത്തുന്നു
(Aggradation). ചിലേപ്പാൾ ഒരു തീരെത്ത ഉയർത്തു�
കയും മേറ്റതിെന കാർെന്നടുക്കുകയും െചയ്യുന്നു.

ഇങ്ങെന വരുേമ്പാൾ വ്യത്യസ്തനദികൾ വ്യത്യസ്ത ശ്ര�
ദ്ധ ആവശ്യെപ്പടുന്നതായി കാണാം. ഒരു നദിയിൽ�
ത്തെന്ന വിവിധ േമഖലകൾ, വിവിധ സമീപനവും.
ഉത്തേരന്ത്യയിൽ ഗംഗയുെട ചില േപാഷകനദിക�
ളുെട അടിത്തട്ട് തീരങ്ങേളാളം ഉയരുന്ന അവസ്ഥ�
യുണ്ട്. വർഷകാലത്ത് കരകവിഞ്ഞ് അവ വ്യാപ�
കമായ െകടുതികൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു. ചിലേപ്പാൾ െഡ്ര�
ഡ്ജിങ് ആവശ്യമായി വരും. െവള്ളമിറങ്ങുേമ്പാൾ
cunnette-കൾ (ചാലുകൾ) െവട്ടി നീെരാഴുക്ക് േവണ്ട�
വഴിക്ക് തിരിച്ചുവിടുകയും. തീരപ്രേദശങ്ങെള സം�
രക്ഷിക്കുവാനായി നദിയിേലക്ക് തള്ളിനിൽക്കുന്ന
തിണ്ടുകൾ പണിയും. River Training Works-ന് പരീ�
ക്ഷണങ്ങളും േമാഡൽ സ്റ്റഡികളും നടത്തുക പതിവു�
ണ്ട്.
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ഇത്രയും പറഞ്ഞത് നദി�
കൾ ഒട്ടും സ്പർശിക്കാനരു�
താത്ത പ്രതിഭാസങ്ങളാ�
െണന്ന ധാരണ ശരിയ�
െല്ലന്ന് കാണിക്കുവാനാ�
ണ്. ആദികാലംെതാട്ട്

മനുഷ്യൻ പ്രകൃതിയിൽ ഇടെപട്ടുെകാണ്ടിരുന്നു. എല്ലാ
ഇടെപടലുകളും ശരിയല്ല എന്നേപാെല എല്ലാം െത�
റ്റുമല്ല. ഇടെപടലുകൾ സന്തുലിതമാക്കുവാനുള്ള ശ്രമ�
ത്തിലാണ് നാം. അമിതമായ ഇടെപടലുകൾ ഒഴിവാ�
ക്കണെമന്നേപാെല ആവശ്യമായവ േവണംതാനും.
കാരണം മനുഷ്യൻ പ്രകൃതിയും നദികളുെമാത്ത് സഹ�
വസിക്കുന്നു. പരസ്പരം െകാണ്ടും െകാടുത്തും. നമുക്കാ�
വശ്യമായ ജലം മാത്രമല്ല, മണലും െചളിയും വളവും
നദികൾ എത്തിക്കുന്നു. െവള്ളത്തിൽ െപാന്തിവരുന്ന
മരത്തടികൾ െപറുക്കിെയടുത്ത് ഉപജീവനം േതടുന്ന�
വെര കാണാം ബ്രഹ്മപുത്രയിൽ.

നദികളിൽനിന്ന് മണെലടുക്കുക എന്ന് േകൾക്കു�
േമ്പാൾ ഒരു പാതകംേപാെല െഞേട്ടണ്ടതിെല്ലന്ന്
സാരം. Degradation സംഭവിക്കുന്ന നദികളിൽ അത്
അപകടകരമാണ്, തീർച്ച. Aggradation ഉള്ളിടത്ത്
പലേപ്പാഴും ആവശ്യമാണ്. ഭാരതപ്പുഴയുെട ചില േമ�
ഖലകൾ ഈ വിഭാഗത്തിൽെപ്പടുെമന്നാണ് മനസ്സി�
ലാേക്കണ്ടത്. വിേശഷിച്ചും അവിടവിെട ഉയർന്നുവ�
ന്നിരിക്കുന്ന വലിയ തിട്ടകൾ. ഇവെയ ഭാവനാത്മക�
മായി ഉദാത്തവത്കരിക്കുന്ന ഒരു പ്രവണതയുണ്ട്;
നദിയുെട ഹൃദയമായും കരളായും ഉപമിച്ചുെകാണ്ട്.
വസ്തുതകെള കൂടുതൽ സമർത്ഥമായി പ്രതിഫലിപ്പി�
ക്കുേമ്പാഴായിരിക്കും കവിത അതിെന്റ ധർമം നിേവ�
റ്റുക; അവയിൽനിന്ന് അകന്നുേപാകുേമ്പാഴല്ല.

വിവാദം ഉണ്ടാക്കുകയല്ല, വിവാദങ്ങൾ തമസ് കരിക്കുന്ന
യാഥാർഥ്യങ്ങെളയും വസ്തുതകെളയും കെണ്ടത്തുകയാ�
ണ് ഇവിെട ഉേദ്ദശിക്കുന്നത്. വികസന/സംരക്ഷണ
പ്രശ് നത്തിേലക്ക് കടക്കാെതതെന്ന പറയാം, നദിക�
ളിൽനിന്ന് മണെലടുക്കുന്നതിെനപ്പറ്റി െമേട്രാ
അഡ് ൈവസർ ശ്രീധരൻ മുേന്നാട്ടുെവച്ച നിർേദശ�
ങ്ങൾ പരിഗണനയർഹിക്കുന്നുെവന്ന്. എവിെടനിന്ന്,
എത്രേത്താളം, ഏതുവിധത്തിലാെണന്ന് ശാസ്ത്രീയമാ�
യി തീരുമാനിക്കാൻ സർേവയും പഠനവും ആവശ്യ�
മാേയക്കാം. അത് െചയ്യാവുന്നേതയുള്ളൂ.

ആേരാപണ പ്രത്യാേരാപണങ്ങൾ ഒഴിവാക്കി തുറ�
ന്ന മനേസ്സാെടയുള്ള സമീപനമാണ് ആവശ്യം. തുറ�
ന്നതും സുതാര്യവുമായ നയം അഴിമതിയും കരിഞ്ച�
ന്തയും അനാശാസ്യമായ പ്രവർത്തനങ്ങളും ഒഴിവാ�
ക്കും. ഫലം നദികൾക്കും നദികെള ആശ്രയിക്കുന്ന
മനുഷ്യർക്കും ജീവജാലങ്ങൾക്കും ഗുണകരമാവുക�
യും െചയ്യും. കാരണം ഒരു തുറന്ന സമീപനത്തിെന്റ
അഭാവത്തിൽ േമാഷണമാണ് നടക്കുക. അതാകെട്ട
അരുതാത്തയിടങ്ങളിൽ നിന്നാണ് അധികവും ഉണ്ടാ�
കുക.

□
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ആനന്ദ്
പി. സച്ചിദാനന്ദൻ എന്ന ആനന്ദ് 1936-ൽ
ഒരു ൈപ്രമറി സ്കൂൾ അദ്ധ്യാപകെന്റ മക�
നായി ഇരിങ്ങാലക്കുടയിലാണ് ജനിച്ചത്.
തിരുവനന്തപുരം എൻജിനീയറിങ്ങ് േകാ�
േളജിൽ നിന്ന് 1958-ൽ സിവിൽ എൻജി�

നീയറിങ്ങിൽ ബിരുദം േനടി. നാലു െകാല്ലേത്താളം പട്ടാ�
ളത്തിൽ േസവനമനുഷ്ഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ന്യൂഡൽഹിയിൽ െസൻ�
ട്രൽ വാട്ടർ കമ്മീഷനിൽ നിന്ന് പ്ലാനിങ്ങ് ഡയറക്ടറായി
വിരമിച്ചു.

നവീന മലയാള േനാവലിസ്റ്റുകളിൽ മനുഷ്യാനുഭവങ്ങളുെട
വ്യത്യസ്തമായ േമഖലകളിലൂെട സഞ്ചരിച്ച എഴുത്തുകാരനാ�
ണ് ആനന്ദ് . അതുവെര മലയാളത്തിന് അപരിചിതമായി�
രുന്ന മനുഷ്യാവസ്ഥകൾ ആവിഷ്കരിക്കാൻ അേദ്ദഹം ഉപ�
േയാഗിച്ച ൈശലിയും വ്യത്യസ്തമായിരുന്നു. േനാവൽ, കഥ,
നാടകം, േലഖനം, പഠനം തുടങ്ങിയ വിഭാഗങ്ങളിലായി
ഇരുപേതാളം കൃതികൾ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് . ആൾക്കൂട്ട�
ത്തിനു ലഭിച്ച യശ്പാൽ അവാർഡും, അഭയാർത്ഥികൾക്കു
ലഭിച്ച േകരള സാഹിത്യ അക്കാദമി അവാർഡും സ്വീകരി�
ച്ചില്ല. വീടും തടവും, ൈജവമനുഷ്യൻ, എന്നിവ േകരള സാ�
ഹിത്യ അക്കാദമി അവാർഡും, മരുഭൂമികൾ ഉണ്ടാകുന്നത് 
വയലാർ അവാർഡും, േഗാവർദ്ധനെന്റ യാത്രകൾ 1997-െല
േകന്ദ്ര സാഹിത്യ അക്കാദമി അവാർഡും േനടി. മഹാേശ്വ�
താേദവിയുെട കവി ബന്ദ്യഘടിഗായിയുെട ജീവിതവും മര�
ണവും എന്ന കൃതിയുെട മലയാള വിവർത്തനത്തിന് 2012-
ൽ േകന്ദ്രസാഹിത്യ അക്കാദമി പുരസ്കാരവും ലഭിച്ചു.

ആനന്ദിെന്റ മുപ്പത്തിനാലാം വയസ്സിലാണ് ആദ്യേനാവ�
ലായ ആൾക്കൂട്ടം പ്രസിദ്ധീകരിക്കെപ്പടുന്നത്. പ്രസിദ്ധ മല�
യാളനിരൂപകനായ എം േഗാവിന്ദെന്റ സാധകമായ ഇട�
െപടലുകൾ ഇല്ലായിരുെന്നങ്കിൽ ഒരു പെക്ഷ ഇന്ന് നമുക്ക്
ആനന്ദ് എന്ന വിശ്രുതനായ എഴുത്തുകാരെന കിട്ടുകയില്ലാ�
യിരുന്നു.

പ്രധാന കൃതികൾ
േനാവൽ
ആൾക്കൂട്ടം; മരണസർട്ടിഫിക്കറ്റ്; ഉത്തരായനം; മരുഭൂമി�
കൾ ഉണ്ടാകുന്നത് ; േഗാവർധെന്റ യാത്രകൾ; അഭയാർ�
ത്ഥികൾ; വ്യാസനും വിേഘ്നശ്വരനും; അപഹരിക്കെപ്പട്ട
ൈദവങ്ങൾ; വിഭജനങ്ങൾ; പരിണാമത്തിെന്റ ഭൂതങ്ങൾ;
ദ്വീപുകളും തീരങ്ങളും

കഥകൾ
ഒടിയുന്ന കുരിശ് ; ഇര; വീടും തടവും; സംവാദം; അശാന്തം;
നാലാമെത്ത ആണി; സംഹാരത്തിെന്റ പുസ്തകം; ചരിത്ര
കാണ്ഡം; കഥകൾ; ആത്മകഥകൾ; എെന്റ പ്രിയെപ്പട്ട കഥ�
കൾ (സമാഹാരം)

നാടകം
ശവേഘാഷയാത്ര, മുക്തിപഥം

േലഖനങ്ങൾ
ഇടേവളകളിൽ; സ്വത്വത്തിെന്റ മാനങ്ങൾ; നഷ്ടപ്രേദശ�
ങ്ങൾ; കണ്ണാടിേലാകം; ഓർക്കുക കാവലിരിക്കുകയാണ്

പഠനം
ൈജവമനുഷ്യൻ; േവട്ടക്കാരനും വിരുന്നുകാരനും; പരിസ്ഥി�
തി, പ്രകൃതി, ദാരിദ്ര്യം, ജലം, ഊർജ്ജം; എഴുത്ത്: പുസ്തകം
മുതൽ യുദ്ധം വെര; സ്ഥാനം െതറ്റിയ വസ്തു.

മറ്റുള്ളവ
സംഭാഷണങ്ങൾ (പ്രശസ്തകവി സച്ചിദാനന്ദനുമായുള്ള സം�
ഭാഷണങ്ങൾ); കത്തുകൾ, ശില്പങ്ങൾ, കവിതകൾ (എം.
േഗാവിന്ദനുമായി നടത്തിയ കത്തുകൾ, ആനന്ദിെന്റ ശില്പ�
ങ്ങൾ, കവിതകൾ എന്നിവയുെട സമാഹാരം); കവി ബന്ദ്യ�
ഘടിഗായിയുെട ജീവിതവും മരണവും (മഹാേശ്വതാേദവി�
യുെട കൃതിയുെട മലയാള വിവർത്തനം).

പുരസ്കാരങ്ങൾ
വയലാർ അവാർഡ് (1993); ഓടക്കുഴൽ അവാർഡ് (1996);
േകന്ദ്രസാഹിത്യ അക്കാദമി പുരസ്കാരം—2012 മഹാേശ്വതാ�
േദവിയുെട കൃതി മലയാള വിവർത്തനം; േകരള സാഹിത്യ
അക്കാദമിയുെട വിശിഷ്ടാംഗത്വം (2012); യശ്പാൽ അവാർ�
ഡ്—ആൾക്കൂട്ടം; േകരള സാഹിത്യ അക്കാദമി അവാർ�
ഡ്—അഭയാർത്ഥികൾ; വയലാർ അവാർഡ്—മരുഭൂമികൾ
ഉണ്ടാകുന്നത് ; േകന്ദ്ര സാഹിത്യ അക്കാദമി അവാർഡ്—
േഗാവർദ്ധനെന്റ യാത്രകൾ (1997); മുട്ടത്തു വർക്കി അവാർ�
ഡ് (2000); വള്ളേത്താൾ അവാർഡ് (2015); എഴുത്തച്ഛൻ
പുരസ്കാരം (2019).

സായാഹ്നയിൽ ലഭ്യമായ ആനന്ദിെന്റ കൃതി�
കൾ

• നദികളും മണലും
• ഇന്ത്യൻ ജനാധിപത്യം അതിെന സാധ്യമാക്കിയ മൂല്യങ്ങ�

േളാട് എങ്ങെന െപരുമാറി

ചിത്രങ്ങൾക്ക് വിക്കിപ്പീഡിയേയാട് കടപ്പാട്.



പ്രതികരണങ്ങൾ
െക േവലപ്പെന്റ േകാലംെകടുന്ന േകരള തലസ്ഥാനം

◦ െക. േവലപ്പെന്റ േലഖനം എത്ര ശ്രേദ്ധയവും ലളിത�
വുമാണ്! േബക്കറുെട െസ്കച്ചുകൾ കൂടി േചരുേമ്പാൾ
മേനാഹരവും. തിരുവനന്തപുരത്തു േപാകുേമ്പാെഴാെക്ക
ഇക്കാര്യം അറിയാെത കണ്ണിനും മനസ്സിനും േവദന
നൽകാറുെണ്ടങ്കിലും ഇനി േപാകുേമ്പാൾ ഈ ൈവരു�
ദ്ധ്യം കുെറക്കൂടി ശ്രദ്ധിച്ചു േപാവും. നല്ല സംരംഭം. കുെറ�
ക്കാലം സ്വന്തം മാസികകളുെടയും പുസ്തകങ്ങളുെടയും
പ്രൂഫ് റീഡറായിരുന്ന ആെളന്ന നിലയിൽ രണ്ടു മൂന്നു
െതററുകൾ അറിയാെത കണ്ണിൽ െപട്ടു . അവിെട ഇനി�
യും ശ്രദ്ധയാകാം. ലിപി, ചിത്രം, ചിന്ത, ഘടന എല്ലാ�
റ്റിനും അഭിനന്ദനങ്ങൾ. േഫാണിൽ തിരശ്ശീല വിപു�
ലീകരിക്കാെത ഇത്ര ഭംഗിയായി എെന്തങ്കിലും വായി�
ക്കാൻ കഴിഞ്ഞ ഓർമ്മയില്ല. നന്ദി. — സച്ചിദാനന്ദൻ

◦ Velappan was a true journalist who reflected things
as it is. The lean weak man whom we met outside the
university or public library had a pen thousand times
stronger. We all were witnessing then the harm the
craze for money was doing to the clean and beautiful
city in those days. We felt it was words from our
heart that he wrote. But the destruction continues
…even after three or four decades. Cultural degrad-
ation. Deformed aesthetics. There will be no going
back — രാമൻ നായർ

◦ േവലുവിെന്റ േലഖനങ്ങൾ ഇങ്ങെന പ്രസിദ്ധീകരി�
ക്കാൻ കാണിച്ച സന്മനസ്സിന് നന്ദി. േവലപ്പെന വ്യ�
ക്തിപരമായി അറിയുന്നവർക്കുള്ള അമൂല്യ സ്മരേണാപ�
ഹാരം – ഒരു ഫിലിം അപ്രീസിേയഷൻ വർക്ക്േഷാ�
പ്പിൽ പെങ്കടുക്കുേമ്പാൾ കാര്യവട്ടത്തുള്ള സുഹൃത്തക്കളു�
െട േഹാസ്റ്റൽ മുറികളിൽ സിനിമ ചർച്ചകൾ കഴിഞ്ഞ്
പത്രം വിരിച്ച് ഉറങ്ങിയിരുന്ന രാത്രികൾ ഓർമ്മ വന്നു.
േവലപ്പൻ എെന്തഴുതുേമ്പാഴും അതിൽ ആ മനസ്സിെന്റ
കെയ്യാപ്പുണ്ടാകും. — ബഷീർ അബ് ദുൾ

◦ േബക്കർ സായ്  വ് നട്ടപ്ര െവയിലത്ത് െസ്പൻസർ ജം�
ഗ്ഷനിെല ഫുട്ട്പാത്തിലിരുന്ന് ഞങ്ങെട േകാേളജ്
ഉൾെപ്പെടയുള്ള മന്ദിരങ്ങൾ െസ്കച്ചു െചയ്യുന്നതും േവലപ്പ�
ണ്ണൻ രാത്രി മഞ്ഞത്ത് ഒരു തേലെക്കട്ടുമായി െസർ�
ഗി പരഞ്ജേനാവിൻ്െറ “വിസ്മൃതപൂർവ്വികരുെട നി�
ഴലുക”െളക്കുറിച്ചും ഇേവാൺ െകാഞ്ചേലാസ്കിയുെട
“ൈസബീരിയാഡി”െനക്കുറിച്ചും വാേതാരാെത വാ�
ദിച്ചു െകാണ്ട് ഞങ്ങൾ സ്റ്റാലിനിസ്റ്റ് വിദ്യാർത്ഥികൾ�
െക്കാപ്പം വാൻേറാസിൽ നിന്ന് െസ്പൻസറിേലക്ക് കി�
തച്ചു നടക്കുന്നതും ഓർമ്മ വരുന്നു. മരിച്ചിട്ട് െകാല്ലെമ�
ത്ര കഴിഞ്ഞു. ഇേപ്പാഴും, േലാകം കലങ്ങുേമ്പാെഴല്ലാം
േവലപ്പണ്ണൻ വരും. പതിഞ്ഞു െമലിഞ്ഞ ശബ്ദത്തിൽ
തർക്കിക്കും. സായാഹ്നയ്ക്കും ആ പി.ഡി.എഫിന്നും
ഹുൈസനും ഒരു േലാഡ് നന്ദി. — അൻവർ അലി

സ്വന്തം കവിതെയക്കുറിച്ചു്

◦ എെന്റ കവിതകൾ ഇനി അക്ഷര ഭംഗിക്കു േവണ്ടിെയ�
ങ്കിലും അഹൃദയർ േപാലും വായിക്കുമേല്ലാ എന്ന് വൃദ്ധാ�
ഹ്ളാദം. — സച്ചിദാനന്ദൻ

േഫാൺ പതിപ്പുകെളക്കുറിച്ചു്

◦ എല്ലാം അടുേത്തക്ക് വരുന്നു എന്ന് കാണുന്നതിന്
തെന്ന എെന്താരു ചന്തം. പൂരേമാ, പൂക്കാലേമാ ആയ
േപാെല,…— െക.ജി. ശങ്കരപ്പിള്ള

◦ അടുത്ത കാലത്തായി അച്ചടിച്ച അക്ഷരങ്ങൾ കാണു�
േമ്പാ എെന്താെക്കേയാ ഭയങ്ങളും ഏേതാ തട്ടിപ്പിലക�
െപ്പട്ട േവവലാതിയുമാണ്. ഇങ്ങെനാരു സ്ഥലം കാണു�
േമ്പാ സേന്താഷത്തിേനക്കാേളെറ ആശ്വാസം. എങ്ങ�
െനയാണ് ഇതിെന്റ െചലവുകൾ. അറിയിക്കുമേല്ലാ.
— േറായ്, െക.ബി.

◦ Very pleasant and soothing reading experience… on
the palm top… thank you for adding me… Looking
forward to many more from “സായാഹ്ന”
— Geetha Sebastian

◦ േടാേട്ടാച്ചാനിൽ തുടങ്ങി േടാേട്ടാച്ചാനിൽ അവസാനി�
ക്കുന്ന എെന്റ വായനാനുഭവം െവച്ച് ഈ യമണ്ടൻ
ഗ്രൂപ്പിൽ എനിെക്കന്താ കാര്യം എന്നാേലാചിക്കുകയാ�
യിരുന്നു. എന്തായാലും “സഞ്ജയൻ“ ഒരാശ്വാസമായി.
— െഫ്ലമിൻ ൈസമൺ



പിൻകുറിപ്പു്

◦ മുപ്പതു മുതൽ നാല്പതു മിനിട്ടിനകം വായിച്ചു തീർക്കാവുന്ന
ഉള്ളടക്കമാണു് സായാഹ്ന പുറത്തിറക്കുന്ന ഈ േഫാൺ
പിഡിഎഫുകളിൽ ഉള്ളതു്. ഇതു വായിക്കുവാനായി
ഒരിക്കലും ഒരു കമ്പ്യൂട്ടേറാ െഡസ്ക് േടാപ് ആപ്ലിേക്കഷനു�
കെളാ ആവശ്യമില്ല.

◦ ആധുനിക മനുഷ്യെന്റ സന്തതസഹചാരിയായ സ്മാർ�
ട്ട് േഫാണുകളുെട സ്ക്രീനിൽ തെന്ന വായിക്കുവാൻ തക്ക
രീതിയിലാണു ഈ പിഡിഎഫുകൾ വിന്യസിച്ചിരിക്കു�
ന്നതു്. േഫാണിെന്റ വീതിക്കു നിജെപ്പടുത്തിയ രീതിയി�
ലാണു് മാർജിനുകൾ ചിട്ടെപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്നതു്.

◦ പിഡിഎഫ് പ്രമാണങ്ങൾ വായിക്കുവാനുള്ള പ്രേയാഗ�
ങ്ങൾ എല്ലാതരം സ്മാർട്ട്േഫാണുകളിലും ഇന്നു ലഭ്യമാ�
ണു്. എന്നിരിക്കിലും സൗജന്യമായി കിട്ടൂന്ന അേഡാബി
അേക്രാബാറ്റ് റീഡർ ആണു് ഇവയിൽ ഏറ്റവും മുന്തി�
യതു്. അതുെകാണ്ടു് അേഡാബി റീഡർ ഇൻസ്റ്റാൾ
െചയ്യുകയും അതിൽ ഈ േഫാൺ പിഡിഎഫുകൾ
വായിക്കുകയും െചയ്യുക.

◦ സ്വതന്ത്രപ്രസാധനം ആഗ്രഹിക്കുന്ന/ഇഷ്ടെപ്പടുന്ന ആർ�
ക്കുേവണെമങ്കിലും സായാഹ്നയിലൂെട സ്വന്തം കൃതികൾ
പ്രസാധനം െചയ്യാവുന്നതാണു്. 30 മുതൽ 60 മിനിട്ടു�
കൾക്കകം വായിച്ചുതീർക്കാവുന്ന ഉള്ളടക്കം – കഥകൾ,
അനുഭവക്കുറിപ്പുകൾ, േലഖനങ്ങൾ, അഭിമുഖങ്ങൾ, സി�
നിമാനിരൂപണങ്ങൾ, കവിതകൾ – എന്നു തുടങ്ങി
എന്തുേവണെമങ്കിലും അയയ്ക്കാവുന്നതാണു്. അയേയ്ക്കണ്ട
വിലാസം: <info@sayahna.org>.

◦ പ്രതികരണങ്ങൾ <info@sayahna.org> എന്ന ഇെമ�
യിലിേലയ്ക്കു് അയയ്ക്കുകേയാ, ഈ െവബ് േപജിൽ കമ്മ�
ന്റുകളായി േചർക്കുകേയാ െചയ്യുക. നിർേദ്ദശങ്ങളും
വിമർശനങ്ങളും എേപ്പാഴും സ്വീകാര്യമാണു്. അവ സാ�
യാഹ്നപ്രവർത്തകർക്കു് കൂടുതൽ ഉേത്തജനം നൽകുന്ന�
താണു്.

സായാഹ്ന ഫൗേണ്ടഷൻ, ജഗതി, തിരുവനന്തപുരം 695014
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