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പ്രതികരണങ്ങൾ

ജി.ശങ്കരക്കുറുപ്പു്: ഭാഷാ ദീപിക

മുസ്തഫ കമാൽ മതിലകം: ഭാഷാ ദീപികയുെട 10 മു�
തൽ 15 വെര ഭാഗങ്ങൾ വായിച്ചു. ആദ്യമായാണിതു്
വായിക്കാനായതു്. ഈ ഗ്രൂപ്പിൽ അംഗമാകാനായ�
തിൽ സേന്താഷം േതാന്നുന്നു. അഭിമാനവും.
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സി.എസ്.െവങ്കിേടശ്വരൻ: ചായക്കടയി�
െല മിശ്രേഭാജനം

ദാേമാദർ പ്രസാദ്: സി.എസ്.െവങ്കിേടശ്വരെന്റ ചായ�
ക്കടയുെട സാംസ്ക്കാരിക ചരിത്രം രാവിെല െമാൈബ�
ലിേലെക്കത്തിയ നേവാത്ഥാനമാണു്. മുമ്പു് രണ്ടിൽ
കൂടുതൽ തവണ വായിചിട്ടുണ്ടു്. വായിക്കുേമ്പാൾ
ഇേപ്പാഴും പുത്തൻ‼

അഷ്റഫ് മുഹമ്മദിെന്റ വര അസ്സലായിരിക്കു�
ന്നു. ചായ ആറ്റുന്ന വരയിെല movement രസായി�
ട്ടുണ്ടു്.

ചായക്കടയുെട അപരേലാകമായിരുന്നു ചാരാ�
യക്കട. Arrack എെന്നഴുതിയ േബാർഡ് പുറത്തു്
തൂക്കിയിട്ടുണ്ടാകും. ഒരു മറവുണ്ടായിരിക്കും പ്രേവ�
ശന കവാടത്തിൽ. ചിലേപ്പാൾ അെതാരു തുണി
കഷ്ണം മാത്രമായിരിക്കും. ആ പാതാള േലാകത്തി�
െന്റ അരങ്ങിൽ എജ്ജാതി േവഷങ്ങൾ. അരാജക
പന്തിരഹിത ഭുജനത്തിൽ സമൂഹ ക്രമെമന്നല്ല സാ�
മൂഹികമായെന്തതും േചാദ്യം െച്ചയെപ്പട്ടു.

തികച്ചും പുരുഷ േലാകമായിരുന്നു എങ്കിലും
അസാധാരണ കരുത്തുള്ള സ്ത്രീ പാചക വിദഗ്ദെര
അവിെട െവച്ചു് പരിചയെപ്പട്ടിട്ടുണ്ടു്.

െതാണ്ണൂറ്റിയഞ്ചിൽ എ െക ആന്റണി അതാവ�
സനിപ്പിക്കും വെര അതു് മലയാളിയുെട അനുഭവ
േലാകത്തിെല ഒരു പ്രധാനമിടമായിരുന്നു.

െക.സച്ചിദാനന്ദൻ: അെത, പാരീസിെല കേഫകൾ
അസ്തിത്വ വാദവും െഫമിനിസവും ഫൂേക്കായും ചർച്ച
െചയ്തേതയുള്ളൂ, നമ്മുെട ചായക്കടകൾ സമൂഹ ക്രമം
മാറ്റി.

മനു വി. േദവേദവൻ: ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിെല കേഫ�
കളുെട കാര്യം അറിഞ്ഞുകൂട. പെക്ഷ പതിേനഴാം
നൂറ്റാണ്ടിെല പാരീസിെല ചായക്കടയുേടതു് (അവി�
െട കാപ്പിക്കട എന്നാണു് പറയുക) ആധുനിക ഫ്രാൻ�
സിെന്റ ചരിത്രത്തി വലിയ സംഭാവനയാണു്.

സതീശ് ചന്ദ്രൻ: ‘കണ്ടശ്ശാം കടവിെല ചാരായ ഷാ�
പ്പ് ’ എെന്നാരു േലഖനം തെന്ന ‘… മുണ്ടേശ്ശരി’ എഴു�
താൻ ഉേദ്ദശിച്ചിരുന്നതായി ‘അയ്യപ്പൻ’ പറഞ്ഞു
േകട്ടിട്ടുണ്ടു്. ഇേപ്പാഴെത്ത ബാറുകൾ പഴയ Arrack
shop-കൾ തെന്ന. േബാർഡുകൾ മാത്രം മാറി. അേത
ആളുകൾ, അേത അന്തരീക്ഷം, അേത ൈവവിധം,
അേത സാഹിത്യം, അേത കല, കൂട്ടത്തിൽ അേത
ആത്മാർത്ഥതയും സത്യസന്ധതയും അടുപ്പവും. കൂ�
ടാെത ഇേപ്പാൾ നാടിെന്റ നെട്ടല്ലും.

െക.സച്ചിദാനന്ദൻ: സാർത്രും സിേമാങ് ദു് ബുവായും
മറ്റു സമകാലീന െഫ്രഞ്ച് ചിന്തകരും സേമ്മളിക്കാറു�
ള്ള കേഫയിൽ ഞാൻ േപായിട്ടുണ്ടു്. കേഫ സംസ്കാ�
രം ഇന്നും പാരീസിൽ സജീവം. നമ്മുെട ചായക്കട
സംസ്കാരം േപാെയന്നു േതാന്നുന്നു. ഇൻഡ്യൻ േകാ�
ഫീ ഹൗസുകളിൽ അവശിഷ്ടങ്ങൾ കെണ്ടക്കാം.

ദാേമാദർ പ്രസാദ്: ബംഗാളി അഡ്ഡ സമാനമാേണാ?

െക.സച്ചിദാനന്ദൻ: ഏതാണ്ടു്. പലേപ്പാഴും ചായക്കു
പകരം വിസ്കിയാവും. അതിനു് ഒരു എലീറ്റ് സ്വഭാവ�
മുണ്ടു് എന്നാണു് സുനിൽ ഗംേഗാപാദ്ധ്യായെക്കാപ്പം
ചിലേപ്പാൾ അഡ്ഡകളിൽ േപാകുേമ്പാൾ േതാന്നിയി�
ട്ടുള്ളതു്.

േകശവൻ െവളുത്താട്ട്: എമർജൻസിക്കാലത്തു് തച്ചു�
െപാളിച്ച െകാേണാട്ടു് െപ്ലയ്സിെല ഇന്ത്യൻ േകാ�
ഫി ഹൗസ് അങ്ങെന ഒന്നായിരുന്നു. അതു െപാളി�
ക്കാൻ കാരണവും അതു തെന്ന.

രാജേഗാപാൽ: അവിേടയുമില്ല. കാപ്പി കുടിച്ചു് േപാരാ�
െമന്നല്ലാെത ചർച്ചയും സൗഹൃദവും ഒന്നും സാദ്ധ്യമല്ല

ദാേമാദർ പ്രസാദ്: The Coffee Houses-Cultural history
എെന്നാരു പുസ്തകമുണ്ടു്. േപാപ്പുലർ ഹിസ്റ്ററിയാണു്.
Wall Street-A cultural history േപാെല.

Markman Ellis ആണു് കാപ്പിക്കട ചരിത്രം
എഴുതിയിട്ടുെണ്ടങ്കിൽ, സ്റ്റിവ് േഫ്രസറാണു് വാൾ �
സ്ട്രീറ്റിെന്റ.

എ ആർ െവങ്കിടചലപതി ദക്ഷിേണന്ത്യൻ കാ�
പ്പികുടിയുെട സാംസ്ക്കാരിക ചരിത്രം എഴുതിയതു് മല�
യാളത്തിേലക്കു് വിവർത്തനം െചയ്തിട്ടുെണ്ടന്നാണു്
എെന്റ ഓർമ്മ.

പേക്ഷ അടിസ്ഥാനപരമായ വ്യത്യാസം അവ�
െരാെക്ക കാപ്പി കുടിയുെട കാര്യമാണു് പറയുന്നെത�
ങ്കിൽ നമ്മൾ ചായക്കടയുെട.

േകരളത്തിെല ചായ തെന്ന അേനക രൂപത്തി�
ലും ഭാവത്തിലും ഉെണ്ടന്നാണു് പുപുൽ ജയാക്കർ
പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതു്.

എഴുതിയെതങ്കിൽ…



ടി.ബി. േവണുേഗാപാലപ്പണിക്കർ: ഉച്ചാര�
ണശീലം: നിലവാരെപ്പടുത്തലും പ്രശ്നങ്ങളും

െക.സച്ചിദാനന്ദൻ: പ്രേയാജനകരമായ േലഖനം.
ഇന്നു് ചാനലുകൾ ഭാഷാവധം ആേഘാഷിക്കുേമ്പാൾ
വിേശഷിച്ചു പ്രസക്തം.

എസ്. േഗാപാലകൃഷ്ണൻ: സച്ചിമാഷിേനാടു് പൂർണ�
മായും േയാജിക്കുന്നു… തികഞ്ഞ അശ്രദ്ധയാണു്
മലയാളം ടി.വി. ചാനലുകൾ ഇക്കാര്യത്തിൽ പുലർ�
ത്തുന്നതു്. പലേപ്പാഴും ചാനൽ േമധാവികേളാടു് സം�
സാരിക്കുേമ്പാൾ അവർ പറയുന്നതു് സ്കൂൾ കാലത്തു്
ഭാഷാധ്യാപകർ െചേയ്യണ്ട തിരുത്തുകൾ മുതിർന്നു
കഴിഞ്ഞാൽ പ്രയാസമാെണന്നാണു്. ഏതായാലും
േവണുേഗാപാലപ്പണിക്കരുെട േലഖനം പങ്കുെവച്ച�
തിൽ പ്രേത്യക നന്ദി സായാഹ്നയ്ക്കു്.

ദാേമാദർ പ്രസാദ്: ശരിയായിരിക്കും. കൃത്യതയും ശുദ്ധി�
യും പ്രധാനമാണെല്ലാ. പേക്കങ്കിലു്, സ്ഫുടത സാക്ഷ�
രത ൈകവരിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ജനവിഭാഗങ്ങൾ ഒന്നും മു�
ണ്ടാെത ഊേമേന്റ േചലിക്ക് കുത്രിേക്കണ്ടി വരും.

എസ്. േഗാപാലകൃഷ്ണൻ: ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചതാണു്
ഈ വാദം…

പ്രാേദശിക ഭാഷാേഭദങ്ങളും ഭാഷണ രീതിക�
ളും ഏെതാരു ഭാഷയുേടയും അസ്ഥിവാരശക്തിയാ�
ണു്. രണ്ടു് വിഷയേത്തയും രണ്ടായി തെന്ന കാണ�
ണം. ഫലം എന്ന വാക്കു് Faലം എന്നു് പറയുന്നതു്
നിരക്ഷരത െകാണ്ടല്ല. തിരുത്തിെക്കാടുക്കാത്തതി�
നാലാണു്. ഈ ഗ്രൂപ്പിൽ ഇേത കുറിച്ചു് ഒരു ചർച്ച തു�
ടങ്ങാൻ ആഗ്രഹമില്ല. ആനുഷംഗികമായി സൂചിപ്പി�
ച്ചു എേന്നയുള്ളു. േസ്നഹം, ദാേമാദർ പ്രസാദിനു്.

ദാേമാദർ പ്രസാദ്: അെത. അതു തെന്നയാണു് ശരി.
െചവിയും നാവും ഒരു സംസ്ക്കാരമാണു് തിരുത്തി�
െക്കാടുത്തു് ശരിെപ്പടുത്താവുന്നതാണു്!

െക.സച്ചിദാനന്ദൻ: വാർത്താവതരണം കഥേയാ
കവിതേയാ അല്ല. ബഷീർ മുതൽ അേശാകൻ മറ�
യൂർ വെരയുള്ളവരുെട സർഗ്ഗാത്മക വിനിമയെത്ത
ബിരുദവും അനന്തരവുെമല്ലാമുള്ള ആങ്കർമാരുെട
വിവരമില്ലായ്മയുമായി താരതമ്യം െചയ്യരുതു്. ഇതു്
കാറ്റഗറി കൺഫ്യൂഷനാണു്. മാനകഭാഷയും ഭാഷാ�
േഭദങ്ങളും േലാകെത്ത എല്ലാ ഭാഷകൾക്കുമുണ്ടു്.
പാഠപുസ്തകങ്ങളിലും െപാതുമാദ്ധ്യമങ്ങളിലും സംേവ�
ദനത്തിൽ ‘ഒരു െപാതുഭാഷ ആവശ്യമുണ്ടു്. സർഗ്ഗ
സാഹിത്യത്തിൽ വാെമാഴികെള—ഭാഷയ്ക്കുള്ളിെല ഭാ�
ഷകെള—പേണ്ട സ്വാഗതം െചയ്തയാളാണു ഞാൻ.
പേക്ഷ സാഹിത്യ വിമർശനത്തിനും എല്ലാവരിലു�
െമേത്തണ്ട മാദ്ധ്യമങ്ങൾക്കും അതു പറ്റില്ല. പാർശ്വ�
വത്കരിക്കെപ്പട്ടവെര എന്നും പാർശ്വത്തിൽ നിർ�
ത്താനാഗ്രഹിക്കുന്നവരുെട വാദമാണിതു്. ദയവായി
അംേബദ്കർ കൃതികൾ ഒന്നു മറിച്ചു േനാക്കുക.

ദാേമാദർ പ്രസാദ്: ശരിയാണു്.
ചിേലാര്ത് ശരിയാവും. ചിേലാര്ത് ശരിയാവൂ�

ല്ല!. നമ്െട അത് െറഡിയായില്യ.
അംേബദ്ക്കറുെട ഏതു കൃതിയാണു് മറിച്ചു േനാ�

േക്കണ്ടതു് എന്നു പറഞ്ഞാൽ വലിയ ഉപകാരമാ�
യി. എന്താണു് അേദ്ദഹം ഈക്കാര്യത്തിൽ പറഞ്ഞ�
െതന്നറിഞ്ഞാൽ കൂടുതൽ വ്യക്തത വരുമായിരുന്നു.
സംസ്കൃതം േദശീയ ഭാഷയായി അംഗീകരക്കണെമ�
ന്നു് അംേബദ്കർ പറഞ്ഞതായി േകട്ടിട്ടുണ്ടു്. അതി�
െന സംബന്ധിച്ചാേണാ പറഞ്ഞതു?

െക.സച്ചിദാനന്ദൻ: അംേബദ്കർ എന്നും ദളിതരുെട
വിദ്യാഭ്യാസത്തിനു്-ഇംഗ്ലീഷ് ഉൾെപ്പെട ഊന്നൽ
നൽകി. അങ്ങിെന മാത്രേമ സവർണ്ണാധികാരം
അട്ടിമറിക്കാനാവൂ എന്നു് തിരിച്ചറിഞ്ഞു. സ്വയം േവ�
ഷം മുതൽ ഭാഷ വെര അതു പ്രേയാഗിച്ചു കാണിച്ചു.
ഇയ്യിെട എസ്. േജാസഫ് സംസ്കൃത വൃത്തത്തിൽ
കവിതെയഴുതിയേപ്പാൾ ആക്രമിച്ചവരുെട മേനാനി�
ലേയാടു േയാജിപ്പില്ല. ദളിതർക്കു് നാടൻ െമാഴിേയ
വിധിച്ചിട്ടുള്ളൂ എന്ന പഴയ സവർണ്ണ ഹുങ്കാണതു്.
നടവഴിയിൽ നിെന്നന്ന േപാെല ഭാഷയിലും ഞങ്ങ�
ളുെട വഴിയിൽ നിന്നു് മാറി നടക്കു് എന്ന നീചമായ
വർണ്ണാഹങ്കാരം.

മധുസൂദനൻ: ഇന്നുരാവിെല ഉണർന്നു മുരിങ്ങൂെര ഗ്രാമ�
ത്തിലുള്ള എെന്റ സ്റ്റുഡിേയായിൽ നിന്നു് നടക്കാനി�
റങ്ങി. െവളിച്ചം കുറവാണു്. നിരത്തു് െകാേറാണ
ഭീതിമൂലം മഴ കഴിഞ്ഞ െവള്ളിെവളിച്ചം പരന്നു്
എകാന്തമായിക്കിടക്കുന്നു. വായിച്ചുെകാണ്ടിരുന്ന
പി. കുഞ്ഞിരാമൻ നായരുെട ആത്മകഥയിൽ കാ�
ണാവുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ േപാെല വഴിേയാരങ്ങൾ. കു�
റച്ചുകൂടി നടന്നേപ്പാൾ ദൂെര ഒരു കാളെയ കാണാ�
നായി. കാള എെന്റ േനെര പാഞ്ഞടുക്കുകയാണു്.
യമധർമെന്റ െതാപ്പിേപാെല രണ്ടു ചുവന്ന െകാമ്പു�
കൾ. കാള ഏതാണ്ട് അടുത്തുവന്നേപ്പാൾ േകൾക്കാ�
നായി ഇംഗ്ലീഷും മലയാളവും കലർന്ന അതിെന്റ
മുക്രയിടൽ. ഞാൻ പകച്ചു അടുത്തു കണ്ട അടയ്ക്കാ�
മരേത്താട്ടത്തിേലക്കു് ഓടിക്കയറി. തിരിച്ചു സ്റ്റുഡി�
േയായിൽ എത്തി വാർത്തേകൾക്കാനായി ടി.വി.
ഓൺ െചയ്തു. എെന്റ േനെര പാഞ്ഞു വന്ന കാള�
യുെട ഇംഗ്ളീഷും മലയാളവും കലർന്ന മുക്രയിടൽ
അവതാരകെന്റ ശബ്ദത്തിൽ. േറഡിേയാ ഓൺ െച�
യ്തു. കപ്പയിൽ െകാേറാണെയ ആധാരമാക്കി േകാമ�
ഡി േഷാ. അവതാരകനു് കാളയുെട അേത ശബ്ദം.
ഹൃദയം തകർന്നു പിയുെട വായിച്ചുനിർത്തിയ ഭാഗം
വായിക്കാൻ തുടങ്ങി. ‘കിഴക്കൻ കാറ്റു് െതാട്ടു വിളി�
ച്ചു. കരിമ്പന ഉറക്കത്തിെലേന്താ പിറുപിറുത്തു.’

ദാേമാദർ പ്രസാദ്: ഇതു് ദളിതരുേടയും ആദിവാസിയു�
േടയും മുഖ്യധാരാവല്ക്കരണെമന്ന upliftment തിയറി�
യുെട പഴയ വീഞ്ഞായിട്ടാണു് േതാന്നുന്നതു്. അതാ�
യതു്, ഞങ്ങളുെട മാനക ഭാഷയിേലക്കും സംസ്ക്കാ�
രത്തിേലക്കു് പാഞ്ഞു് കയറി വേന്നാളിൻ, ഞങ്ങൾ
എല്ലാം ശരിയാക്കി തരാെമന്നെതാെക്ക പുതിയ രാ�
ഷ്ട്രീയത എേപ്പാേഴ തള്ളിക്കളഞ്ഞതാണു്.

നാട്ടു് െമാഴി സാഹിത്യത്തിൽ ആകാം. അതി�
െന േഫ്രമിലാക്കി മ്യൂസിയത്തിലാക്കി പ്രദർശിപ്പിക്കു�
കയും െചയ്യാം.

പേക്ഷ അതു് ജീവനുള്ള ഭാഷയായി മാധ്യമങ്ങ�
ളിൽ േകൾക്കാൻ കഴിയുന്നു എന്നുള്ളതു് അത്തരം
ഭാഷയുെട ആന്തരിക ഊർജം. അതിെന ഒരു ഏകീ�
കൃത ഘടനയിേലക്കു് െകാണ്ടുവേരണ്ടതുേണ്ടാ?

അെലങ്കിൽ, മന്ത്രിമാരുെട മുട്ടൻ ചീത്ത വാെമാ�
ഴി വഴക്കം എന്ന േപരിൽ മാധ്യമങ്ങളിൽ വിലസു�
േമ്പാൾ അതു് സാംസ്ക്കാരിക മഹിമമായി വാഴ്ത്തിപ്പാടു�
ന്നതു് നമ്മൾ േകട്ടിട്ടുള്ളതെല്ല?

മാതൃഭാഷയിൽ പഠനം േവണ്ട ഇംഗ്ലീഷിൽ മതി�
െയന്നു പറയുന്ന കാഞ്ചാ ഐല്ലയ്യയുേടയും ചന്ദ്ര
െബൻ പ്രസാദിെന്റയും വാദമുണ്ടു്. അതിനു കാരണ�
മായി അവർ പറയുന്നതു് ആേഗാളവല്ക്കരണത്തിെന്റ
ഗുണഫലങ്ങൾ ദളിതു് വിഭാഗങ്ങൾക്കു് ലഭിക്കണെമ�
ങ്കിൽ ഇംഗ്ലിഷ് ഭാഷയിൽ സ്വാധീനമുണ്ടായിരിക്കണ�
െമന്നുെക്കാണ്ടാണു്. അതു് ശരിയുമാണു്.

െക.സച്ചിദാനന്ദൻ: െതറ്റിയുച്ചരിക്കുന്ന ടി.വി.-ആങ്കർ
മാെര ന്യായീകരിക്കാൻ ഇത്ര കഷ്ടെപ്പടേണാ
ദാേമാദർ? അതിൽ എത്ര ദളിതരും ആദിവാസി�
കളുമുണ്ടു്?

ദാേമാദർ പ്രസാദ്: ആങ്കർമാർ െതറ്റിയുച്ചരിക്കുന്നു
എന്നതാണു് ആെക സമാധാനം മാേഷ. അവർ
ശരിക്കു് ഉച്ചരിക്കുക കൂടി െചയ്തിരുെന്നങ്കിൽ അവരു�
െട ഫ്രഷണൽ ഗർവിൽ സർവ്വതും സ്തംഭിച്ചു നിന്നു
േപാേകണ്ടി വേന്നേന.

സി.സി.െജ. േജാർജ്ജ്: ഒരു വാദത്തിനു േവണ്ടി പറ�
യെട്ട. ഈ ഭാഷെയ ‘െതറ്റി’ച്ചതു് സംസ്കൃതീകരണം
നടത്തിയ കവികളും അവെര പിന്തുടർന്ന പുസ്തക
ഭാഷക്കാരുമാണു്…

അവർ െതറ്റിച്ചു് സൃഷ്ടിച്ച ഭാഷയ്ക്കകത്തിരുന്നാ�
ണു്, അഥവാ, അതിെന പ്രമാണമാക്കിയാണു് നമ്മൾ
ഉച്ചാരണം ‘െതറ്റി െതറ്റി’ എന്നു് അലമുറയിടുന്നതു്.
അേപ്പാഴറിയുന്നില്ല തങ്ങൾ വാദിക്കുന്നതു് സംസ്കൃ�
േതാച്ചാരണത്തിനു േവണ്ടിയാെണന്നു്! ആര്യഭാഷ�
യായ സംസ്കൃതം കലർന്നാൽ കാതിനിമ്പം. വാെമാ�
ഴിേയാ േമ്ലച്ഛെന്റ ഇംഗ്ലീേഷാ (അതും ഒരു ആര്യഭാ�
ഷാ ബന്ധു തെന്ന) കലർന്നാൽ കർണ്ണശൂലം.

െതറ്റുതിരുത്തലിെന തിരുത്തുന്ന, േവണുേഗാപാ�
ലപ്പണിക്കരുെട േലഖനത്തിനു് തല കുലുക്കുന്നവർ�
തെന്നയാണു് ഇങ്ങെന െതറ്റുതിരുത്തൽ പ്രസ്ഥാനം
നയിക്കുന്നതു്! കഷ്ടം തെന്ന. പാവം ആങ്കർമാർ.
അവെരന്തു പിഴച്ചു. അവർ അവരുെട വീട്ടിലും കൂ�
ട്ടുകാരുെട ഇടയിലും നിന്നു സംസാരിക്കുന്ന, മഴ
െകാള്ളുന്ന െവയിൽ െകാള്ളുന്ന മഞ്ഞുെകാള്ളുന്ന
ഭാഷയിൽ സംസാരിക്കുന്നു. അതവരുെട മാതൃഭാഷ�
യാണു്. അത്ര തെന്ന. (അതിനവെര െമാട്ടയടിക്ക�
േണാ?)

പഴയ ആകാശവാണി േകട്ടുശീലിച്ച നമ്മുെട കാ�
തുകൾ മതിയാകുേമാ നാെളയുെട പാട്ടുകൾ േകൾ�
ക്കാൻ (സഹിക്കാൻ!) എന്നു് ആേലാചിേക്കണ്ടി
വരും… വരിേല്ല?

(നിലവാരഭാഷ േവെണ്ടേന്നാ ഇെല്ലേന്നാ ഉറ�
ച്ചല്ല ഇെതഴുതുന്നതു്. അദൃശ്യമായ ചില യാഥാസ്ഥി�
തിക കമിറ്റ്െമന്റുകളുണ്ടു് ‘െതറ്റി, െതറ്റി’ നിലവിളിക�
ളിൽ എന്ന േതാന്നൽ പ്രകടിപ്പിക്കുക മാത്രം. നില�
വാരഭാഷയിൽ എഴുതെപ്പട്ട ഒരു രചന േതാന്നിയ�
പടി ഉച്ചരിക്കുന്നതും (അതായിരുന്നു മുെമ്പാരിക്കൽ
ചുള്ളിക്കാടു് ശരിയായി ഉന്നയിച്ചതു്) വാെമാഴിേഭദ�
ങ്ങളിെല രൂപങ്ങൾ അതിെന്റ രീതി വിട്ടു് ഉച്ചരിക്കു�
ന്നതും െതറ്റാെണന്നു പറയുന്നതു് മനസ്സിലാക്കാൻ
പറ്റും. വാെമാഴി െതറ്റിച്ചാലും അടിയുണ്ടു്, കയിലു�
െകാണ്ടുള്ള അടി.

ഇവിെട ന്യൂെജൻ ടി.വി.-ആങ്കർ മലയാളേഭദ�
െത്ത കശക്കുന്നതിലേല്ല കാറ്റഗറി കൺഫ്യൂഷൻ
എന്നു് ആേലാചിേക്കണ്ടതുെണ്ടന്നു േതാന്നുന്നു.
(യതു് ആകാശവാണിവാർത്തയേല്ലയല്ല.)

േനാവലിെല വാെമാഴിെയ തിരുത്താൻ പുറെപ്പ�
ട്ട കാവ്യഭാഷാശീലക്കാർക്കു് മുമ്പുണ്ടായ കൺഫ്യൂ�
ഷനേല്ല ഇവിെട മെറ്റാരു മട്ടിൽ ആവർത്തിക്കുന്നതു്
എന്നും ചിന്തിക്കാവുന്നതാണു്.

സതീശ് ചന്ദ്രൻ: ‘ദളിതു് ’ എന്നതു് മറാഠി പദമാെണ�
ന്നും േജ്യാതി റാവു ഫുേല അതു്, അടിച്ചമർത്തെപ്പട്ട�
വൻ/ ർ എന്ന ധ്വനി വളർത്താനായി നിരന്തരം ഉപ�
േയാഗിച്ചു പ്രസിദ്ധമാക്കിെയന്നും ഈ വാക്കിെന്റ
അർത്ഥം ‘െപാട്ടിച്ചതു്,’ ‘തകർത്തതു് ’, ‘നിലേത്തക്കു്
അമർത്തിയതു് ’ എെന്നല്ലാമാെണന്നും പറഞ്ഞു േക�
ട്ടിട്ടുണ്ടു്. ഈ ഗ്രൂപ്പിെല പല ഭാഷാ പണ്ഡിതരും ദളി�
തർ/ ൻ എെന്നല്ലാം പ്രേയാഗിച്ചു കാണുന്നു. ദളിത്/
ദളിതൻ/ ദളിതർ ഈ പ്രേയാഗങ്ങൾ വന്ന വഴി പറ�
ഞ്ഞു തരാൻ അേപക്ഷ.

സംശയം ഉന്നയിച്ച ആൾ—10-ാം ക്ലാസ്സു പരീ�
ക്ഷയിൽ, മലയാളത്തിൽ (സ്ക്കൂളിൽ) ഏറ്റവും കൂടുതൽ
മാർക്കു ലഭിച്ച സതീശ് ചന്ദ്രൻ

േകശവൻ െവളുത്താട്ട്: സംസ്കൃതത്തിെല പിളരുക
എന്നു് അർത്ഥം വരുന്ന ദല് എന്ന ധാതുവിേനാടു്
(दल्-िवदारणे) ക്ത എന്ന പ്രത്യയം േചർത്തുണ്ടാ�
ക്കിയ കൃത്തു് ആണു് ദലിതഃ എന്നതു്. അർത്ഥം
െകാണ്ടു് അടിച്ചമർത്തെപ്പട്ടവൻ.

ആനന്ദീ രാമചന്ദ്രൻ: ചായക്കടെയ പറ്റി പറയുേമ്പാൾ
ഞാേനാർക്കുന്നതു് ഞങ്ങളുെട കവലയിൽ ഉണ്ടാ�
യിരുന്ന ചായക്കടെയക്കുറിച്ചാണു്, ഇതു് ഒരു നാ�
ട്ടിൻ പുറമാണു്, െനടുമങ്ങാടു് താലൂക്കിെല തന്നിമൂടു്.
ഞാൻ പറയുന്നതു് 1945-നും 50-തിനും ഇടയ്ക്കുള്ള
അവസ്ഥയാണു്. ആ ചായക്കടയിൽ താഴ്ന്ന ജാതി�
ക്കാർക്ക് പ്രേവശനമുണ്ടായിരുന്നില്ല. ചതുരത്തി�
െല ഒരു െചറിയ ജനാലയുണ്ടു്, അവിെട ഒരു െച�
മ്പ് േകാപ്പ വച്ചിട്ടുണ്ടാവും. പുലയർക്കും പറയർക്കും
അതിലാണു് ചായ ഒഴിച്ച് െകാടുക്കന്നതു്, പലഹാരം
ഇലയിലും. കഴിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇല പറമ്പിൽ കള�
ഞ്ഞിട്ടു്, െചമ്പ് േകാപ്പ ആ ജനാലയിൽ അവർ കഴു�
കി വയ്ക്കും. അതിെനാെക്ക ഒരു മാറ്റം വന്നതു് ഇവിെട
കമ്മ്യൂണിസ്റ്റു് പ്രസ്ഥാനത്തിെന്റ വളർച്ചേയാെടയാ�
ണു് (ഇന്നെത്തേപാെല സത്ത നശിച്ച കമ്മ്യൂണിസ്റ്റു�
കാരായിരുന്നില്ല അന്നുണ്ടായിരുന്നതു്). അന്നെത്ത
നേവാത്ഥാനത്തിനു വലിയ ഒരു പങ്കു് അവർ വഹി�
ച്ചിട്ടുണ്ടു്.

മനു വി. േദവേദവൻ: ദലിത എന്ന സംസ്കൃത വാക്കു്
അടിച്ചമർത്തെപ്പട്ട എന്ന അർത്ഥത്തിലാണു് പ്ര�
േയാഗിക്കാറു്. ഉദാഹരണത്തിനു ‘ദലിത ഹിരണ്യ�
കശിപു തനുഭ്രംഗം’ എന്ന ഗീതേഗാവിന്ദത്തിെല
വരി. പെക്ഷ അംേബദ്ക്കറുെട ദലിതു് എന്ന പ്രേയാ�
ഗം പാലിയിൽ നിന്നാണു് വരുന്നതു്. അധഃകൃതർ
എന്നാണു് അവിെട അതിനർത്ഥം. ദരിദ്ര എന്ന സം�
സ്കൃത വാക്കിെന്റ പാലി രൂപം ദലിത്ത.



നിസാർ അഹമ്മദ്: ബുദ്ധിജീവികൾക്കു്
എന്തു സംഭവിച്ചു

െക.വി.രജീഷ്: നിസാർ അഹമ്മദ് വിഷയെത്ത െത�
ളിമേയാെട വരച്ചു വയ്ക്കുന്നതു് അനുവാചകനു് (സാമൂ�
ഹിക) കാഴ്ചെയ സ്ഫുടം െചയ്യാെനന്ന േപാെലയാണു്.
സമൂഹവ്യാപാരങ്ങെള ഒരല്പം കൂടി ആഴത്തിൽ കാ�
ണാൻ സഹായിക്കുന്നതു്.

സർവ്വാധിപത്യവും സാേങ്കതികതയും ഇന്നു് െവ�
േവ്വെറയല്ല നിൽക്കുന്നതു്. സർവ്വാധിപത്യത്തിെന്റ
ഏറ്റവും ശക്തമായ ഉപകരണമാണു് ഇന്നു് സാേങ്ക�
തികത. അേഗാചരമായ മർദ്ദേനാപകരണം (മർദ്ദ�
നം ശാരീരികം മാത്രമാെണന്നു് െതറ്റിദ്ധരിച്ചു േപാക�
രുതു്). സാേങ്കതികവിദ്യയുെട ൈനതികെതെയക്കു�
റിച്ചു് ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയതു് മൻഹാറ്റൻ െപ്രാജക്റ്റ്1 മു�
തെലങ്കിലും സംവാദങ്ങളുണ്ടായിട്ടുണ്ടു്.

കഴിഞ്ഞ അൻപതു വർഷങ്ങൾക്കിടയിൽ അസാ�
ധാരണമാം വിധം വികസിച്ച ഒരു ശാസ്ത്രേമഖലയാ�
ണു് കംപ്യൂട്ടർ സാേങ്കതികത. സമകാലീന സമൂഹ�
ത്തിൽ ഏറ്റവു വ്യാപിച്ചു നില്ക്കുന്നതും സ്വാധീനം െച�
ലുത്തുന്നതുമായ ഒന്നു്. കഴിഞ്ഞ ചുരുക്കം ചില വർ�
ഷങ്ങൾക്കിടയിലാണു് കംപ്യൂട്ടിങ് (ഹാർഡ് െവയർ,
േസാഫ്റ്റ് െവയർ, േപ്രാഗ്രാമിങ്) രംഗെത്ത അക്കാദ�
മിക്കുകളും െതാഴിലാളികളും തങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കു�
ന്നതും നിർമ്മിക്കുന്നതുമായ സാേങ്കതികതയുെട പ്ര�
േയാഗത്തിെല ൈനതികതെയക്കുറിച്ചു് വലിയ േതാ�
തിൽ അവേബാധമുള്ളവരാകുകയും; അവരവരുെട
സാമൂഹിക, സാമ്പത്തിക, േജാലി സുരക്ഷെയ അപ�
കടത്തിലാക്കുെമന്നറിഞ്ഞിട്ടും ശക്തമായ നിലപാ�
ടുകെളടുക്കുകയും െചയ്തതു്. സർവ്വാധിപത്യത്തിനും
സർൈവലൻസിനും സാേങ്കതികവിദ്യ എത്രമാത്രം
സർവ്വവ്യാപിയായും അേഗാചരമായും ഉപേയാഗ�
െപ്പടുത്തുന്നു എന്നുള്ളതു് ഇലേക്ട്രാണിക് ഫ്രണ്ടിയർ
ഫൗേണ്ടഷനും സ്വതന്ത്ര േസാഫ്റ്റ് െവയർ ഫൗേണ്ട�
ഷനും മറ്റും വർഷങ്ങളായി നല്കിയിരുന്ന മുന്നറിയി�
പ്പുകൾ എത്രമാത്രം ശരിയായിരുന്നു എന്നു െപാതു�
ജനം മനസ്സിലാക്കുന്നതു് എേഡ്വഡ് േസ്നാഡെന്റ
ധീരമായ െവളിെപ്പടുത്തലുകേളാെടയാണു്.2

സമീപഭൂതകാലത്തു്, കംപ്യൂട്ടർ സംബന്ധിയായ
സാേങ്കതികവിദ്യാ നിർമ്മാണത്തിൽ ഏർെപ്പട്ടവർ
അത്തരം സാേങ്കതികവിദ്യ സാമൂഹ്യതിന്മകൾക്കാ�
യി ഉപേയാഗിക്കാൻ േപാകുന്നുെവേന്നാ അതിനുള്ള
സാദ്ധ്യതയുെണ്ടേന്നാ മനസ്സിലാക്കി; അവർ േജാലി
െചയ്യുന്ന സ്ഥാപനത്തിെന്റയും അതിെന്റ േനതൃത്വ�
നിരയുെടയും നിലപാടുകൾക്കും തീരുമാനങ്ങൾക്കു�
െമതിെര ശബ്ദിച്ചു് അത്തരം െപ്രാജക്റ്റുകൾ ഉേപ�
ക്ഷിക്കുകേയാ താല്ക്കാലികമാെയങ്കിലും നിർത്തിവ�
യ്ക്കുകേയാ െചയ്യിക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുമുണ്ടു്. ചുരുക്കം
ചില ഉദാഹരണങ്ങെളടുത്താൽ, അേമരിക്കൻ സർ�
ക്കാരിനു േവണ്ടിയുള്ള ഗൂഗിളിെന്റ മിലിറ്ററി േഡ്രാൺ
പദ്ധതിെക്കതിെര ജീവനക്കാരും െതാഴിലാളിക�
ളും തുറന്ന കെത്തഴുതുകയും ആ പദ്ധതിയിൽ നിന്നു്
പിന്മാറാനും നിർമ്മിത-ബുദ്ധി പദ്ധതികൾക്കായി
ഒരു ൈനതികപ്രമാണം പുറത്തിറക്കാനും േനതൃത്വ�
െത്ത നിർബ്ബന്ധിതരാക്കി.3 ‘കറുത്തവരുെട ജീവ�
നും പ്രധാനമാണു് ’ എന്ന പ്രതിേഷധം നിമിത്തം
മുഖത്തിെന്റ ചിത്രങ്ങളിൽ നിന്നു് ആളുകെള തിരിച്ചറി�
യുന്ന പദ്ധതികളും ഉപകരണങ്ങളും നിർമ്മിക്കുന്നതു്
ഐബിഎം ഉേപക്ഷിച്ചു,4 സമാന സാേങ്കതികത
െപാലീസ് ഉപേയാഗിക്കുന്നതു് ഒരു വർഷേത്തക്കു്
ആമസൺ നിർത്തി വച്ചു.5 താൻ എഴുതുന്ന േപ്രാ�
ഗ്രാമുകളുെട ആത്യന്തിക ഉപേയാഗേമാ സാമൂഹി�
കാഘാതേമാ ഒരു േപ്രാഗ്രാമർ അറിഞ്ഞിരിക്കണ�
െമന്നില്ല (മിക്ക ശാസ്ത്രസാേങ്കതികവിദ്യയുെടയും
അവസ്ഥ അതുതെന്നയാണു്); പേക്ഷ അതറിയാൻ
ശ്രമിക്കുന്നതാണു് സാമൂഹികപ്രതിബദ്ധത.6 പ്ര�
േത്യകിച്ചും നിർമ്മിതബുദ്ധി ഉപേയാഗിച്ചുള്ള ചിത്രം
വഴി ആൾക്കാെര തിരിച്ചറിയുന്ന (facial recognition
using artificial intelligence) ഗേവഷണങ്ങളിലും
അൽഗരിതങ്ങളിലുമുള്ള വംശീയചായ് വു് പഠനവി�
േധയവും വിമർശനവിേധയവും ആയിട്ടുണ്ടു്.7

കംപ്യൂട്ടർ ശാസ്ത്രജ്ഞരുെടയും അദ്ധ്യാപകരുെട�
യും പ്രഫഷനലുകളുെടയും സംഘടനയായ അേസാ�
സിേയഷൻ ഓഫ് കംപ്യൂട്ടിങ് െമഷിനറി (ACM) ഒരു
ൈനതികസംഹിതയും െതാഴിൽപരമായ െപരു�
മാറ്റച്ചട്ടവും നിഷ്കർഷിച്ചിട്ടുണ്ടു്.8 ഒട്ടു മിക്ക സ്വതന്ത്ര
േസാഫ്റ്റ് െവയർ പദ്ധതികളും അത്തരെമാരു െപരു�
മാറ്റച്ചട്ടം പിന്തുടരുന്നുണ്ടു്. മിക്ക വ്യവസായസ്ഥാപ�
നങ്ങൾക്കും കമ്പനികൾക്കും െപാതുേവ ഒരു ൈന�
തികെപരുമാറ്റച്ചട്ടം ഉള്ളതാണു്.

ഇതിേനാെടാെക്ക മുഖം തിരിച്ചുനില്ക്കുകയും െച�
വി െകാടുക്കാതിരിക്കുകയും െചയ്യുന്ന, ‘സർൈവ�
ലൻസ് കാപിറ്റലിസം’ വാണിജ്യമാതൃകയാക്കിയ
കമ്പനികളും ഉപകരണങ്ങളും േസവനങ്ങളും ധാരാ�
ളമുണ്ടു്, േഫസ്  ബുക്ക് േപാെലയുള്ള പ്രമുഖരടക്കം.
സാേങ്കതികമായി ഇവെയ്ക്കതിെരയുള്ള പ്രതിേരാധം;
പഠിക്കുവാനും മാറ്റം വരുത്തുവാനും സാധിക്കുന്ന
സ്വതന്ത്ര േസാഫ്റ്റ് െവയറുകൾ ഉപേയാഗിക്കുക, വി�
േകന്ദ്രീകൃതമായ ഇന്റർെനറ്റ് േസവനങ്ങൾ (ഉദാ:
റ്റ്വിറ്ററിനു പകരം മാസ്റ്റഡൻ, വാട്സാപ്പിനു പക�
രം മാട്രിക്സ്,…) ഉപേയാഗിക്കുക, തുറന്ന ഇലേക്ട്രാ�
ണിൿ കമ്യുണിേക്കഷൻ േപ്രാേട്ടാേകാൾ പാലിക്കു�
ന്ന േസാഫ്റ്റ് െവയറുകൾ ഉപേയാഗിക്കുക, സ്വതന്ത്ര
േസാഫ്റ്റ് െവയർ സംരംഭങ്ങൾക്കു് സാേങ്കതികമായും
സ്ഥാപനപരമായും സാമ്പത്തികമായും സഹായം
നല്കുക, എല്ലാറ്റിലുമുപരി ഒരുപരിധിവെരെയങ്കിലും
അവേബാധമുള്ളവരാകുക, ജാഗരൂകരാകുക എന്ന�
താണു്.

സംസ്കാരെത്തയും സമൂഹെത്തയും ആകമാനം
അന്തർലീനമായി വ്യാപിച്ചു നില്ക്കുന്ന സാേങ്കതികത
അവയുെട ദിശെയ സ്വാധീനിക്കുകയും നിർണ്ണയി�
ക്കുകയും െചയ്തുെകാണ്ടിരിക്കുകയാണു്. അതിലുള്ള
ൈനതികദൗർബ്ബല്യം ഇതരേമഖലകളിേലതിേന�
ക്കാൾ ആഴത്തിലും ഝടുതിയിലും ജീവിതങ്ങെള
സ്വാധീനിക്കുകയും മാറ്റിമറിക്കുകയും െചയ്യും, ഒരുപ�
േക്ഷ പ്രതിേരാധിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതിനും മുൻേപ.

1. https://en.wikipedia.org/wiki/Manhattan_Project.

2. https://edwardsnowden.com/revelations/.

3. https://blog.google/topics/ai/ai-principles/.

4. https://www.ibm.com/blogs/policy/facial-recognition-
sunset-racial-justice-reforms/.

5. https://blog.aboutamazon.com/policy/we-are-
implementing-a-one-year-moratorium-on-police-
use-of-rekognition.

6. https://www.freecodecamp.org/news/the-code-im-
still-ashamed-of-e4c021dff55e/.

7. https://en.wikipedia.org/wiki/Algorithmic_bias,
https://www.educative.io/blog/racial-bias-machine-
learning-algorithms.

8. https://ethics.acm.org/.

നന്ദിനി േമേനാൻ: നിസാർ അഹമ്മദ്, നീണ്ട വായന�
യായിരുന്നു. തുടക്കത്തിൽ ഭാഷ ഒരല്പം ഖരമായിരു�
െന്നങ്കിലും പിന്നീടു് ഉരുകി െതളിഞ്ഞു വന്നു. സർവാ�
ധിപത്യം സാേങ്കതിക വിദ്യെയ കൂട്ടു പിടിക്കുന്നു, സാ�
േങ്കതികവിദ്യ സർവാധിപത്യെത്ത നിർവചിക്കുന്നു,
ഒരു ഇണ്ടലും കൂടാെത തെന്ന രണ്ടിേനയും ഒന്നായി
കാണാം.

‘പഴയ’ ബുദ്ധിജീവി സ്വന്തം ജീവിത കാലത്തി�
േനാടു് എന്നും കലഹിച്ചു െകാേണ്ടയിരുന്നിരുന്നു.
പ്രാേയാഗികമതിയായ പുതിയ ബുദ്ധിജീവി കഴി�
ഞ്ഞു േപായ കാലെത്ത കുത്തി കിളച്ചു് െപാക്കി�
െയടുത്തു് വീണ്ടും വീണ്ടും ഊക്കിൽ ചവിട്ടിത്താഴ്ത്തു�
ന്നു, കുത്തിയിളക്കിയ മണ്ണായതിനാൽ കാലിനു
പരിക്കുേമല്ക്കുന്നില്ല.

https://en.wikipedia.org/wiki/Manhattan_Project
https://edwardsnowden.com/revelations/
https://blog.google/topics/ai/ai-principles/
https://www.ibm.com/blogs/policy/facial-recognition-sunset-racial-justice-reforms/
https://www.ibm.com/blogs/policy/facial-recognition-sunset-racial-justice-reforms/
https://blog.aboutamazon.com/policy/we-are-implementing-a-one-year-moratorium-on-police-use-of-rekognition
https://blog.aboutamazon.com/policy/we-are-implementing-a-one-year-moratorium-on-police-use-of-rekognition
https://blog.aboutamazon.com/policy/we-are-implementing-a-one-year-moratorium-on-police-use-of-rekognition
https://www.freecodecamp.org/news/the-code-im-still-ashamed-of-e4c021dff55e/
https://www.freecodecamp.org/news/the-code-im-still-ashamed-of-e4c021dff55e/
https://en.wikipedia.org/wiki/Algorithmic_bias
https://www.educative.io/blog/racial-bias-machine-learning-algorithms
https://www.educative.io/blog/racial-bias-machine-learning-algorithms
https://ethics.acm.org/


നാരായണ ഭട്ടതിരി: മലയാള കലിഗ്രഫി

അഷ്റഫ്: ഭട്ടതിരിയുെട കാലിഗ്രഫി: ഭംഗിക്കു് ഇതിൽ�
പരം േചേതാഹരമായ പര്യായങ്ങൾ വിരളം‼

താരാ െക ജി: ശ്രീ നാരായണ ഭട്ടതിരി എന്നും അത്ഭു�
തെപ്പടുത്തിയിേട്ട ഉള്ളൂ. ദുരന്തനിവാരണവുമായി
ബന്ധെപ്പട്ടു് ചില േബാധവൽക്കരണ േബ്രാഷറുകൾ
തയ്യാറാക്കാനായിട്ടാണു് ആദ്യം പരിചയെപ്പടുന്നതു്.
ഉള്ളടക്കേത്തക്കാൾ മികച്ച േല ഔട്ടിലൂെടയും, ചി�
ത്രങ്ങളിലൂെടയും അന്നും അത്ഭുതെപ്പടുത്തി. ഇന്നു്,
‘അ’യിൽ െപരുങ്കടൽ കണ്ടു. ‘ഈ’യിൽ, െപറ്റു കിട�
ക്കുന്ന ഈറ്റപ്പുലിേയയും. നന്ദി!



അനിത തമ്പി: മിറാൻഡ മിറാൻഡ മിറാൻഡ

ഒ.പി.സുേരഷ്: അനിത തമ്പി എെന്ന വീണ്ടുെമാരു കു�
ട്ടിയാക്കി. ‘കുട്ടിക്കഥ’കളുെട പതിവു് ചപ്പടാച്ചികൾ
െതാട്ടു കൂട്ടാെതയുള്ള കഥപറച്ചിൽ. ‘െവള്ളം കിടന്നു�
റങ്ങുന്ന കിണറും’ െവയിലു െകാള്ളുന്ന കുളവും േപാ�
െല ആഴെമാളിപ്പിച്ച മേനാഹാരിത. ആ ഒമ്പതുകാ�
രി മിടുക്കത്തി ബാക്കി പറയുന്നതും കാത്തു് ആകാം�
ക്ഷേയാെടയിരിക്കുന്നു.

േവണു എടക്കഴിയൂർ: കവികൾ കഥകെളഴുതാൻ തുട�
ങ്ങിയാൽ കഥാകാരന്മാരായി നടിക്കുന്നവർ നാടുവി�
േടണ്ടിവരും!

അഷ്റഫ്: മിറാൻഡ കഥയിെല അഭിജിത്തിെന്റ വര�
കൾക്കു് കഥേയാളം ലാളിത്യം സാധ്യമായിരിക്കുന്നു.

ലിസി മാത്യു: മിറാൻഡ പ്രകൃതിേയാടു േചർന്നു നിൽ�
ക്കുന്ന കുട്ടിത്തത്തിെന്റ പര്യായമാണു്. ആകാശ�
ത്തിെല കുരുവി മിറാൻഡയും െവള്ളത്തിെല മീൻ
മിറാൻഡയും മണ്ണിെല കുഞ്ഞുമിറാൻഡയും സേമ്മ�
ളിക്കുേമ്പാൾ വായനക്കാർ കൗതുകത്തിെന്റ പൂമ്പാ�
റ്റച്ചിറകിൽ ഊഞ്ഞാലാടുന്നു. കഥാവസാനത്തിെല
വണ്ടി കയറൽ ബാല്യകാലെത്ത പ്രകൃതി അനുഭവ�
ങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള വിടുതലാണു്. അതാണു് പിന്നീടു്
തിരിഞ്ഞു േനാക്കുേമ്പാൾ ഗൃഹാതുരതയുെട രൂപ�
ത്തിൽ മനുഷ്യെന അലട്ടി േനാവിക്കുന്നതു്. കഥാവ�
സാനം പറയുന്നതുേപാെല ഈ കഥ ഇനി തുടേര�
ണ്ടതില്ല. പൂമരം ചുറ്റിവരുന്ന ആ ഇളങ്കാറ്റുണ്ടേല്ലാ.
അതിൽ പറക്കാത്ത ബാല്യമുേണ്ടാ? മുടിഞ്ഞ കാ�
ലത്തിെന്റ മുറിവുകൾ മാറ്റാൻ ഇത്തരം ഓർമ്മെപ്പ�
ടുത്തലുകൾ തെന്നയാണു് േവണ്ടതു്. അനിത തമ്പി
മുറ്റമടിച്ചു കുരുങ്ങാെത, ആലപ്പുഴെവള്ളത്തിെന്റ മു�
കളിൽ കടന്നു് െപൺചിറകിെന്റ പ്രകൃതിപാഠങ്ങൾ
ഇനിയും പറത്തുക.

താരാ െക ജി: െവള്ളം കിടന്നുറങ്ങുന്ന കിണറുകളും,
അത്ഭുതങ്ങൾ ഒളിപ്പിച്ച ഇടവഴിയും, കാറ്റത്തു് പറ�
ക്കാൻ െകാതിക്കുന്ന ഉടുപ്പുകളും, മിറാൻഡയും,
നെല്ലാരു ആനിേമഷൻ ചിത്രത്തിെന്റ ചാരുതേയാ�
െട കണ്ണിൽ നിറഞ്ഞു. നിഴലുകൾ െകാണ്ടു് ചായം
മായ്ച്ചുകളയുന്ന വിദ്യയും സ്വായത്തമാക്കി. ആഗ്ര�
ഹിച്ചു േപാകുന്നു; മിറാൻഡെയ തിരിെക കൂട്ടിെക്കാ�
ണ്ടുേപാകാൻ വന്ന ഇടവഴി ഇനിയും കാത്തു നിൽ�
ക്കെട്ട. മിറാൻഡ കളിച്ചു തിമിർക്കെട്ട. മിറാൻഡ
മീനും, മിറാൻഡ കിളിമരവും സൂര്യൻ അസ്തമിക്കാ�
ത്തിടേത്താളം കാലം അങ്ങിെന നിലെകാള്ളേട്ട!

Freeze the frame! അനിതാ തമ്പിയ്ക്കു്, സായാ�
ഹ്നയ്ക്കു് നന്ദി!

െസന്തിൽ : മിറാൻഡക്കുട്ടി തെന്ന വന്നു് പൂർത്തീക�
രിേക്കണ്ട കഥ എത്ര ഒഴുേക്കാെടയും വശ്യമായും
അനിത പറഞ്ഞുേപായിരിക്കുന്നു. കുട്ടികൾക്കു് േവ�
ണ്ടി എഴുതുേമ്പാൾ ഭാവന അതിെന്റ വർണ്ണരാജി�
യാെക വിടർത്തി നിൽക്കണം. ൈശലി നിർമ്മല�
മാകണം. Antoine Saint-Exupery-യുെട “ദ ലിറ്റിൽ
പ്രിൻസ്” ഓർത്തുേപാവുന്നു. അനിതയുെട കഥയി�
ലാെക അഴക് ഇറ്റിറ്റു് വീഴുന്നു.

സേന്താഷ് കുമാർ സി: ഒൻപതു വയസ്സുകാരിയുെട
അച്ഛൻ ആദ്യം ‘മിറാൻഡ’ വായിച്ചു. പിെന്ന ഒൻപ�
തു വയസ്സുകാരിക്കു് വായിക്കാൻ െകാടുത്തു.

ഒൻപതു വയസ്സുകാരി ഒന്നല്ല രണ്ടു തവണ വാ�
യിച്ചു.

ഉറങ്ങാൻ കിടക്കുേമ്പാൾ അച്ഛൻ സ്വന്തം ശബ്ദ�
ത്തിൽ വായിച്ചു തരണെമന്നു് ചട്ടം െകട്ടുകയും െചയ്തു.

നാെള ഒൻപതു വയസ്സുകാരിയുെട പതിവു മല�
യാളം പകർത്തിെയഴുത്തും ഇക്കഥ തെന്നയാണു്.

നന്ദി, അനിത തമ്പി.

നന്ദിനി േമേനാൻ: ഇടവഴികൾ കാത്തു നിൽക്കെട്ട,
ഊഞ്ഞാലാടാൻ ഒരു പൂമരെക്കാമ്പു കിട്ടിയ ബാ�
ല്യത്തിെന്റ ഭാഗ്യം…! അവൾ കഥയുെട ബാക്കി
പറയാൻ വരും, അപ്പഴേത്തക്കും െവയിലു െകാണ്ടു
െകാണ്ടു് അവളുെട പച്ചനിറം േതമ്പിയിട്ടുണ്ടാവും മു�
ടിയിെല മുൾക്കാടുകൾക്കിടയിെലാരു മഞ്ഞപ്പാറ്റ
കുരുങ്ങിക്കിടപ്പുണ്ടാവും… പെക്ഷ ഉയരത്തിെലാരു
െകാമ്പു് പൂക്കൾ െപാഴിച്ചു് താളത്തിലാടുന്നുണ്ടാവും
തീർച്ച…

ആഷ് ലി േമരീ േബബി: മിറാൻഡ ഒരത്ഭുത കുട്ടിയാ�
ണു്. അവളുെട പ്രായം കാണലിെന്റയും േകൾക്കലി�
െന്റയും രുചിക്കലിെന്റയും ആേവശമുറ്റതു്. പച്ചയും
മഞ്ഞയും ചുവപ്പും െവയിലിൽ തിമിർക്കുന്നു. രസിച്ചു
വായിച്ചു. ചിത്രങ്ങൾ കഥേപാെല മിനുത്തതും.

റാണി േജാസഫ്: മിറാൻഡെയ ഹൃദയത്തിൽ െതാ�
ട്ടു വായിച്ചു. വളെര നന്നായിരിക്കുന്നു. പണ്ടു് ഞാ�
നും ഒരു മിറാൻഡ ആയിരുന്നു. മഴപ്പച്ചയും കൂണും
ഓന്തും മുക്കുറ്റി നിറഞ്ഞ ഇടവഴിയും പാറെക്കട്ടിെല
തവളക്കുഞ്ഞുെമല്ലാം എെന്റയും േലാകത്തുണ്ടായിരു�
ന്നു. നന്ദി.

േടാണി: സായാഹ്നയിെല കടിച്ചാൽ െപാട്ടാത്ത വിഷ�
യങ്ങൾക്കു് പ്രതികരണം കുറവായിരുന്നു. പെക്ഷ, മി�
റാൻഡ മെറ്റാരു െലവലാണു്. ഇഷ്ടമായി. ഇനിയും
ഇതുേപാലുള്ള കഥകൾ േവണം. ജീവനുള്ള കഥയ്ക്കു്
ജീവനുള്ള ചിത്രങ്ങൾ.



സായാഹ്ന ഗ്രൂപ്പുമായി ബന്ധെപ്പട്ട മറ്റു
ചർച്ചകൾ:

സി.വി.ആർ., ലിസി മാത്യു, അേശാക്: ശ്രീകേണ്ഠ�
ശ്വരത്തിെന്റ ശബ്ദതാരാവലി മലയാളപഠിതാക്കൾ�
ക്കു് ഒഴിച്ചുകൂടാനാവാത്ത ഒന്നാണു്. ബൃഹത്തായ
ആ ഗ്രന്ഥം വിപണിയിൽ ലഭ്യവുമാണു്. എന്നാൽ
അധികമാർക്കുമറിയാത്ത ഒരുകാര്യമുണ്ടു്. 1923-ൽ
പുറത്തിറങ്ങിയ ഒന്നാം പതിപ്പു് പിന്നീടു് പലതവണ
പരിഷ്കരിക്കെപ്പട്ടു. പലതും ശബ്ദതാരാവലിയുെട േമ�
ന്മ കുറക്കുന്ന രീതിയിലായിരുന്നു. ഉദാഹരണത്തിനു്,
ശബ്ദതാരാവലിയിെല മിക്കവാറും എല്ലാ വാക്കുകൾ�
ക്കും ആ വാക്കിെന്റ പ്രേയാഗം വ്യക്തമാക്കുന്ന ഒരു
കവിതയുെടേയാ കാവ്യത്തിെന്റേയാ ഭാഗം ശ്രീക�
േണ്ഠശ്വരം തെന്റ കൃതിയിൽ നിേവശിച്ചിരുന്നു. രണ്ടു
തലമുറയായി നമ്മൾ കാണുന്ന ശബ്ദതാരാവലി�
യിൽ അവ ഒഴിവാക്കിയിരിക്കയാണു്.

കൂട്ടലും കുറയ്ക്കലും ഇല്ലാത്ത, തനതുരൂപത്തിലു�
ള്ള, രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറു് പുറങ്ങളുള്ള, ശബ്ദതാ�
രാവലി രണ്ടാം പതിപ്പു് വീെണ്ടടുത്തു ഓൺൈലനാ�
യി െപാതുസഞ്ചയത്തിൽ ലഭ്യമാക്കാനുള്ള പരി�
ശ്രമത്തിലാണു് ഇേപ്പാൾ സായാഹ്ന. ഒറിജിനലി�
േനാടു് ഒത്തുേനാക്കി െതറ്റുകൾ തിരുേത്തണ്ടതിനു്
ഭാഷാേസ്നഹികളുെട സഹായം ആവശ്യമുണ്ടു്. െതറ്റു�
കൾ കാണുകയാെണങ്കിൽ തിരുത്തുകേയാ മാർക്ക്
െചയ്യുകേയാ െചയ്യാവുന്നതാണു്. ചുരുങ്ങിയ സമ�
യത്തിൽ ലക്ഷ്യം പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിനുേവണ്ടി
സഹകരിക്കുവാൻ സന്നദ്ധരായവരുെട ഗ്രൂപ്പു് രൂപീ�
കരിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ടു്. സമ്മതമാെണങ്കിൽ
താെഴ പറയുന്ന ലിങ്ക് വഴി sayahna ശബ്ദതാരാവലി
എന്ന ഗ്രൂപ്പിേലക്കു് വരിക. സ്വയം പ്രരിചയെപ്പടു�
ത്തുക.

https://chat.whatsapp.com/Firafz4OG2
h4BkG5zYMeAL

സാമ്പിൾ േപജ് ഈ ലിങ്കിൽ:
http://books.sayahna.org/stv/stv-200-204.pdf

സായാഹ്ന ടീം: ജൂൈല വെരയുള്ള േഫാൺ പതിപ്പുക�
ളുെട കാറ്റേലാഗ്: http://books.sayahna.org/ml/pdf/
releases-july-20.pdf.

അഥിയ, െക.പി.: പ്രിയ സുഹൃത്തുക്കെള,
നല്ല നമസ്കാരം
ഈ േകാവിഡ് കാലത്തു് നമുെക്കല്ലാം വായന

ഇത്രയും സുഗമമാക്കി തരുന്ന ബഹുമാന്യനായ ശ്രീ
സി വി ആർ സാറിനും ശ്രീ ഹുൈസൻ സാറിനും
ഒരായിരം ആശംസകൾ.

ഈ േലാേകാത്തര സാഹിത്യങ്ങൾ നമ്മുെട വി�
രൽത്തുമ്പുകളിേലക്കു എത്തിച്ചു തരുന്നതിനു ഒരു
പാടു് നന്ദി. നന്ദി നന്ദി…

(ജൂൈല 26 മുതൽ ആഗസ്റ്റ് 1 വെര ലഭിച്ച പ്രതികരണങ്ങളാണു് ഈ
ലക്കത്തിലുള്ളതു്).

https://chat.whatsapp.com/Firafz4OG2h4BkG5zYMeAL
https://chat.whatsapp.com/Firafz4OG2h4BkG5zYMeAL
http://books.sayahna.org/stv/stv-200-204.pdf
http://books.sayahna.org/ml/pdf/releases-july-20.pdf
http://books.sayahna.org/ml/pdf/releases-july-20.pdf


പിൻകുറിപ്പു്

◦ മുപ്പതു മുതൽ നാല്പതു മിനിട്ടിനകം വായിച്ചു തീർക്കാവുന്ന
ഉള്ളടക്കമാണു് സായാഹ്ന പുറത്തിറക്കുന്ന ഈ േഫാൺ
പിഡിഎഫുകളിൽ ഉള്ളതു്. ഇതു വായിക്കുവാനായി ഒരിക്ക�
ലും ഒരു കമ്പ്യൂട്ടേറാ െഡസ്ൿേടാപ് ആപ്ലിേക്കഷനുകെളാ
ആവശ്യമില്ല.

◦ ആധുനിക മനുഷ്യെന്റ സന്തതസഹചാരിയായ സ്മാർട്ട്
േഫാണുകളുെട സ്ക്രീനിൽ തെന്ന വായിക്കുവാൻ തക്ക രീ�
തിയിലാണു ഈ പിഡിഎഫുകൾ വിന്യസിച്ചിരിക്കുന്നതു്.
േഫാണിെന്റ വീതിക്കു നിജെപ്പടുത്തിയ രീതിയിലാണു്
മാർജിനുകൾ ചിട്ടെപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്നതു്.

◦ പിഡിഎഫ് പ്രമാണങ്ങൾ വായിക്കുവാനുള്ള പ്രേയാഗങ്ങൾ
എല്ലാതരം സ്മാർട്ട്േഫാണുകളിലും ഇന്നു ലഭ്യമാണു്. എന്നി�
രിക്കിലും സൗജന്യമായി കിട്ടൂന്ന അേഡാബി അേക്രാബാറ്റ്
റീഡർ ആണു് ഇവയിൽ ഏറ്റവും മുന്തിയതു്. 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, സിനി�
മാനിരൂപണങ്ങൾ, കവിതകൾ – എന്നു തുടങ്ങി എന്തുേവ�
ണെമങ്കിലും അയയ്ക്കാവുന്നതാണു്. അയേയ്ക്കണ്ട വിലാസം:
<info@sayahna.org>.

◦ പ്രതികരണങ്ങൾ <info@sayahna.org> എന്ന ഇെമയിലി�
േലേയ്ക്കാ, ഈ െവബ് േപജിൽ കമ്മന്റുകളാേയാ േചർക്കുക.
നിർേദ്ദശങ്ങളും വിമർശനങ്ങളും എേപ്പാഴും സ്വീകാര്യമാണു്.
അവ സായാഹ്നപ്രവർത്തകർക്കു് കൂടുതൽ ഉേത്തജനം
നൽകുന്നതാണു്.

സായാഹ്ന ഫൗേണ്ടഷൻ, ജഗതി, തിരുവനന്തപുരം 695014

mailto:info@sayahna.org
mailto:info@sayahna.org
http://www.sayahna.org/?p=531

