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പ്രതികരണങ്ങൾ

ജി.ശങ്കരക്കുറുപ്പു്: ഭാഷാ ദീപിക

എൻ.എം.ഇന്ദിര: ഭാഷാദ്ധ്യാപകരും, ഭാഷാ സാഹി�
ത്യം പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളും അവശ്യം വായി�
ച്ചിരിേക്കണ്ട ഒരു കൃതിയാണു് ജി.ശങ്കരക്കുറുപ്പിെന്റ
ഭാഷാ ദീപിക. പദ്യത്തിലും, ഗദ്യത്തിലുമുള്ള ഉദാഹ�
രണങ്ങൾ, െമാഴിമാറ്റങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധിേയ്ക്കണ്ട കാര്യ�
ങ്ങൾ, ഭാഷാ േസ്നഹികൾ അറിഞ്ഞിരിേക്കണ്ട സക�
ലവിഷയങ്ങളും ലളിതവും സരവുമായ രീതിയിൽ
ഇതിൽ പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുണ്ടു്. വ്യാകരണ ഗ്രന്ഥത്തി�
െന്റ വിരസത െതാട്ടുതീണ്ടാത്ത, സാഹിത്യ പഠിതാ�
ക്കൾക്കിഷ്ടെപ്പടുന്നവിധത്തിലുള്ള ഒരു പ്രതിപാദന�
രീതി ഈ പുസ്തകെത്ത േവറിട്ടു് നിർത്തുന്നു. ഇത്തരം
േവറിട്ട കൃതികെള പരിചയെപ്പടുത്തിയ സായാഹ്ന�
യ്ക്കു് ഹൃദയം നിറഞ്ഞ അഭിനന്ദനങ്ങൾ. കൂടാെത നല്ല
നല്ല കഥകൾെകാണ്ടും ആഴത്തിലുള്ള പഠനങ്ങൾ,
േലഖനങ്ങൾ എന്നിവെകാണ്ടും സമ്പുഷ്ടമായ സാ�
യാഹ്നയും േവറിെട്ടാരനുഭവമാണു് സഹൃദയർക്കു്
നൽകുന്നതു്.
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വി.മുസഫർഅഹമ്മദ്: ടൂറിങ് ടാക്കീസ്

കരുണാകരൻ: മുസാഫിർ അഹമ്മദ് എഴുതിയ കഥ,
“ടൂറിംഗ് ടാക്കീസ്” വായിച്ചു. ഈ രാവിെല, നല്ല
പകൽ െവളിച്ചത്തിൽ. കഥ ഇഷ്ടമായി. “ആത്മ�
കഥ”യുെട രൂപം (Form) സ്വീകരിച്ചതുെകാണ്ടാ�
കും കഥയുെട ഘടന കൃത്യമായ ഒരു ചതുരമായ�
തു്, കഥയ്ക്കും ഒരു െബൗണ്ടറി ഉള്ളേപാെല. (ചല�
ച്ചിത്രങ്ങൾ എെന്ന എേപ്പാഴും ആകർഷിക്കുന്നതു്
അവയുെട Fluid ആയ ഘടനെകാണ്ടാണു്, എല്ലാ
‘കാല’ത്തിേലക്കും (“സ്ഥല”ത്തിേലക്കും) അവ ഒേര�
സമയം ഓളം െവട്ടുന്നു.) കഥയ്ക്കു് വരച്ച രണ്ടു രീതി
ചിത്രങ്ങളും രസമായി, ഒരാൾക്കു് (രജീഷ് ) കഥ ‘കഥ�
യിൽ’ നടക്കുന്നേപാെല, ഒരാൾക്കു് (അഷ്റഫ് മുഹ�
മ്മദ് ) കഥ ‘െവള്ളി െവളിച്ച’ത്തിൽ നടക്കുന്നേപാ�
െല… നന്ദി!

അഷ്റഫ് മുഹമ്മദ്: (സമയത്തിനു് വില പിടിപ്പുള്ള കു�
േറേയെറ വ്യക്തികൾ ഉള്ളതു െകാണ്ടു്, കുറിപ്പു് സ്വ�
ല്പം അധികമായതിൽ േഖദം േരഖെപ്പടുത്തിെക്കാ�
ണ്ടു്, കുറിക്കുന്നു).

കഥ വായിക്കുേമ്പാൾ വരയ്ക്കുന്നതും, വായിച്ചി�
ട്ടു് വരയ്ക്കുന്നതും, വായിച്ചു് വളെര േശഷം വരയ്ക്കുന്ന�
തും തമ്മിൽ ധാരാളം വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകും. കഥ
അപ്പേപ്പാൾ ഉണർത്തുന്ന ൈവകാരികവീക്ഷണ�
ങ്ങൾ വരയിൽ പ്രതിഫലിക്കും. ഒരു െപന്നിനും
െപൻസിലിനും പറയാനുള്ളതു് േപാലും വ്യത്യസ്ത�
മായ കാഴ്ചകൾ ആയിരിക്കും. കമ്പ്യൂട്ടർ സ് ക്രീനിൽ
ആണു് വരയ്ക്കുന്നെതങ്കിൽ വളെര വ്യത്യാസെപ്പട്ട
കാഴ്ചപ്പാടിൽ ആയിരിക്കും വരയുക. േവണെമങ്കിൽ
മായ്ക്കാൻ കഴിയുന്ന സൗകര്യങ്ങളും (െപൻസിൽ),  
തീെര  മായ്ക്കാൻ കഴിയാത്ത പരിമിതികളും (േപന,
ബ്രഷ് ) മായ്ക്കുക മാത്രമല്ല ആെക മാറ്റിമറിക്കാവുന്ന
ആർഭാടസൗകര്യങ്ങളും (കമ്പ്യൂട്ടർ) ഒേര കഥേയാടു്
ബന്ധെപ്പട്ട പ്രേമയം ആയാൽ േപാലും, വരയുെട
വ്യാകരണത്തിൽ മാറ്റം വരുത്തും. (ഒേര വിഷയം
‘ഷർട്ടിടാെത’—രണ്ടാമെതാന്നു് ആേലാചിക്കാെത 
കുടുംബത്തിലും, െവറും ഒരു ‘ഷർട്ടിട്ട് ’ കൂട്ടുകാർക്കിട�
യിലും, ‘ഇസ്തിരിയിട്ട ഷർട്ട് ’ നന്നായണിഞ്ഞു (ൈമ�
ക്കിലൂെട) അറിയാത്തവരുെട മുന്നിലും സംസാരിക്കു�
േമ്പാൾ വ്യത്യസ്തമാവുന്ന ഭാഷ േപാെല അതു് മാറും.
ആത്മാർത്ഥതയുെട, സത്യസന്ധതയുെട ഏറ്റക്കുറ�
ച്ചിലും കെണ്ടന്നുവരാം).

വ്യക്തിപരമായ വീക്ഷണ വ്യത്യാസങ്ങൾ കൂടാ�
െതത്തെന്ന ഒേര ചിത്രകാരെന്റ വിവിധ േനരെത്ത
ചിത്രങ്ങൾ തമ്മിൽ േപാലും ഏെറ വ്യത്യാസങ്ങൾ
ഉണ്ടാകും.

അങ്ങെനയിരിെക്ക ഒേര കഥയ്ക്കു് രണ്ടു് ചിത്രകാ�
രൻമാരുെട ചിത്രീകരണങ്ങൾ െവച്ചുള്ള രണ്ടു പതി�
പ്പുകൾ ഇറക്കി സായാഹ്ന പ്രതികരണങ്ങൾ ആരാ�
ഞ്ഞതു് വളെര കൗതുകകരവും രസകരവും ആയി
അനുഭവെപ്പട്ടു.

കഥയിെല സന്ദർഭങ്ങൾക്കു് പ്രാധാന്യം െകാടു�
ത്തുെകാണ്ടു് െപൻസിേലാ—േപനേയാ ഉപേയാഗി�
ച്ചു് രജീഷ് വരച്ചതു് കുടുംബത്തിൽ ഇരുന്നു സംസാരി�
ക്കുന്നതു് േപാെല ലളിതമായിട്ടാണു്. ‘കുട്ടികെളേപ്പാ�
െല’ത്തെന്ന സത്യം പറയുന്ന നിഷ്കളങ്കമായ ചിത്ര�
ങ്ങൾ ആണവ.

എേപ്പാേഴാ കഥ വായിച്ചു കഴിഞ്ഞു് പിന്നീടു്
കമ്പ്യൂട്ടർ ഉപേയാഗിച്ചു് വരയ്ക്കു് കഥേയക്കാൾ പ്രാ�
ധാന്യം െകാടുത്തു വരച്ച എെന്റ ചിത്രങ്ങേളക്കാൾ
കഥയ്ക്കു് കൂടുതൽ അനുേയാജ്യമായതു് രജീഷ് വരച്ച
ചിത്രങ്ങൾ തെന്നയാണു്. േനരിട്ടു് േകൾക്കുന്ന ഫു�
ട്ബാൾ കമന്ററി േപാെല ചടുലമാണു് അതു്. എെന്റ
വര കളി കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു പത്രറിേപ്പാർട്ടും.

േതാമസ് സ്കറിയ: ഒരു കഥയ്ക്കു് രണ്ടു് ചിത്രകാരന്മാരുെട
ചിത്രീകരണങ്ങൾ െവച്ചുള്ള രണ്ടു പതിപ്പുകൾ പ്ര�
സിദ്ധീകരിച്ചതു് വളെര കൗതുകകരമായി േതാന്നി.
കഥാകാരനും ചിത്രകാരന്മാർക്കും ഒപ്പം സായാഹ്ന�
യ്ക്കും അനുേമാദനങ്ങൾ.

കഥാകാരന്മാർെക്കാപ്പം ചിത്രകാരന്മാെരയും
വായനക്കാർക്കു പരിചയെപ്പടുത്തുന്നതു് നന്നാവുെമ�
ന്നു േതാന്നുന്നു.



സഞ്ജയൻ:സഞ്ജയെന്റപ്രേത്യക
വിജ്ഞാപനം

അഷ്റഫ് മുഹമ്മദ്: സരസംഭാഷണേത്താെട,  സമര�
സേത്താെട ഗൗരവമായ കാര്യങ്ങൾ സധീരം  അവ�
തരിപ്പിക്കുന്ന സഞ്ജയെന േവണ്ടും വിധം വീണ്ടും
െകാണ്ടുവരാൻ േതാന്നിയ സായാഹ്നയ്ക്കു് പൂെച്ചണ്ടു�
കൾ.

(ഇവരുെടെയല്ലാം പ്രഭാവം മങ്ങി വരികയും
പ്രകാശം കൂടി വരികയും െചയ്യുന്ന ഇക്കാലത്തു്
ഇവ കൂടുതൽ ഊേട്ടണ്ടതുണ്ടു്.  പുരാതന KKN-െന്റ
ആധുനിക േവർഷൻ ആയിക്കാണാവുന്ന MRN-െന്റ,
അത്യാധുനിക േവർഷൻ ആേണാ നമ്മുെട VKN!)



സായാഹ്നഗ്രൂപ്പുമായിബന്ധെപ്പട്ട മറ്റു
ചർച്ചകൾ:

രാധാകൃഷ്ണൻ: ഓഗസ്റ്റ് 2020 വെര പ്രസിദ്ധീകരിച്ച
േഫാൺ പതിപ്പുകളുെട കാറ്റേലാഗ് ഈ കണ്ണി�
യിൽ:

http://books.sayahna.org/ml/pdf/releases-
aug-20.pdf

ഒൻപതു് വിഭാഗങ്ങളിലായി 197 േഫാൺ പതി�
പ്പുകൾ ഓഗസ്റ്റ് 31 വെര പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ടു്. വാ�
യനക്കാരുെട നിസ്സീമമായ സഹകരണമാണു് ഇതു്
സാദ്ധ്യമാക്കിയതു്.

1. കഥ, േനാവൽ, നാടകം,… (27)

2. േലഖനം, നിരൂപണം, ജീവചരിത്രം, അഭിമുഖം,…
(53)

3. കവിത (22)

4. ഭാഷാശാസ്ത്രം, വ്യാകരണം (9)
5. കല, കാർട്ടൂൺ, കലിഗ്രാഫി (17)
6. പ്രതികരണങ്ങൾ (14)

7. സാഹിത്യവാരഫലം (36)
8. ഐതിഹ്യമാല (13)

9. പലവക (6)

– സായാഹ്ന ഫൗേണ്ടഷനുേവണ്ടി രാധാകൃഷ്ണൻ

ദാേമാദർപ്രസാദ്: ഇതു വെര സായാഹ്ന പ്രസിദ്ധീക�
രിച്ചവയുെട കാറ്റേലാഗ് നല്കിയതു് ഉചിതമായി.

െക.വിേനാദ് ചന്ദ്രൻ ഗുരുവിെന കുറിെച്ചഴുതിയ
രണ്ടു തത്വചിന്താപരമായ േലഖനങ്ങൾ വായിക്കാൻ
അതു് ആദ്യം പ്രസിദ്ധീകരിച്ച സമയത്തു് കഴിഞ്ഞിരു�
ന്നില്ല. വീണ്ടും ഒരിടത്തു തെന്ന കിട്ടിയതിനാൽ വാ�
യിക്കാൻ തരമായി. ആദ്യഭാഗമാണു് വായിച്ചതു്.

ഗുരുവിെന്റ േയാഗാത്മക ൈചതന്യെത്ത പ്ര�
സരിപ്പിക്കുന്നതാണു് വിേനാദ് ചന്ദ്രെന്റ എഴുത്തു്.
ആധുനികതക്കപ്പുറം ഗുരുദർശനത്തിൽ അന്തഃസ്ഥി�
തമായ ൈജവികമായ “നാേടാടി പ്രബുദ്ധത”െയ�
െന്തന്നാണു് വിേനാദ് ചന്ദ്രൻ വിശദമാക്കുന്നതു്.

അൈദ്വതത്തിെന്റ അപസ്ഥലീകരണെത്ത (de
territorialization) െനക്കുറിച്ചു് വിേനാദ് ചന്ദ്രൻ ദല്യൂ�
സിെന്റ ചിന്താസരണികെള പിന്തുടർന്നുെക്കാണ്ടു്
നിരീക്ഷിക്കുന്നുണ്ടു്. ബി.രാജീവൻ അൈദ്വതത്തിെന്റ
ന്യൂനീകരണെമന്നാണു് (minorization) അതിെന വി�
ളിക്കുന്നതു്.

അതു് ഒേര സമയം, ൈഹന്ദവതയുെട ബൃഹദാ�
ഖ്യാനത്തിൽ നിന്നു് അൈദ്വതെത്ത വിേമാചിക്കു�
ന്നതിേനാെടാപ്പം ആധുനികതയുെട വ്യവഹാരിക�
തയിൽ നിന്നു് രൂപെപ്പട്ട അൈദ്വതെമന്ന അതീത്വ�
സങ്കല്പെത്ത ജീവേലാകത്തിെന്റ മൂർത്ത പരിസര�
ത്തിൽ അനുകമ്പയുെടയും അപരേനാടുള്ള അപാര
േപ്രമത്തിെന്റയും ആവിഷ്ക്കാരമായി കാണുന്നു.

േഭദാേഭദ ചിന്തകളും ശീലങ്ങളും ഉേപക്ഷിച്ചു്,
അെലങ്കിൽ കുറ്റിപുഴ കൃഷ്ണപിള്ളയ്ക്കു് സൂചന നല്കിയ
വിധത്തിൽ പപ്പടം േപാെല െപാടിച്ചു്, ആത്മക്യ�
ത്തിെന്റ ൈദ്വതരാഹിത്യമായാണു് ഗുരുവിെന്റ അപ�
സ്ഥലീകരിക്കെപ്പട്ട അൈദ്വത ദർശനം അതുൾ�
െക്കാണ്ട ഒേരാരുത്തരിലും ജ്വലിക്കുന്നതു്.

വിേനാദ് ചന്ദ്രെന്റ േലഖനത്തിെന്റ ആദ്യഭാഗ�
ത്തിൽ നിന്നു് ഒരു നിരീക്ഷണം ഇതാ ഇങ്ങെനയാണു്:

“അരുളൻപനുകമ്പ മൂന്നിനും
െപാരുെളാന്നാണിതു് ജീവതാരകം
‘അരുളുള്ളവനാണു ജീവി’െയ-
ന്നുരുവിട്ടീടുകയീ നവാക്ഷരി.”

(അനുകമ്പാ ദശകം 3)

“അരുളുള്ളുവനാണു് ജീവി” എന്ന നിർവ്വചനം
മാനവികതെയുട ചക്രവാളങ്ങെള േഭദിക്കുന്നു. ദുരി�
തക്കടൽതാണ്ടുവാൻ ജീവിെയ സഹായിക്കുന്ന “ജീ�
വതാരകമായ” “നവാക്ഷരിയാണു്” ഗുരുൈനതിക�
തയുെട ബീജമന്ത്രം. ആത്മസുഖവും അപരസുഖവും
അപരജീവി സുഖവും ഒന്നാവുന്നു. അപര മനുഷ്യ�
െരന്നേപാെല അപരജീവികളും ആത്മസേഹാദര�
ങ്ങളാകുന്നു, യുഗ്മകളാകുന്നു. ദ്വന്ദ്വങ്ങൾ, ആത്മാപര
ൈവരുദ്ധ്യങ്ങൾ, തകർക്കെപ്പടുന്നതു് താത്വിക ചിന്ത�
യിലൂെടേയാ േയാഗാനുഷ്ഠാനങ്ങളിലൂെടേയാ അല്ല,
അരുൾ എന്ന ഭാവശക്തിയുെട ഭൗതിക ൈനതിക
പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂെടയാണു്. സഹജീവിേയാടുള്ള
ആർദ്രതയിലൂെടയാണു്…

മലയാളത്തിൽ ഗുരുദർശനെത്തക്കുറിച്ചു് ഒട്ടന�
വധി അേന്വഷണങ്ങളും എഴുത്തുകളുമുണ്ടായിട്ടുണ്ടു്.
പി.െക.ബാലകൃഷ്ണൻ, ടി. ഭാസ്ക്കരൻ, േഡാ.സുഗതൻ,
നിത്യൈചതന്യയതി… എന്നിങ്ങെനയുള്ളവരുെട
എഴുത്തുകളുെട ഒരു ഘട്ടം.

അതിനുേശഷം, തത്വചിന്താപരമായ പുതിയ
ഉൾെവളിച്ചത്താൽ മൗലികമായ രീതിയിൽ സമീപി�
ച്ച എഴുത്തുകളാണു് നിസ്സാർ അഹമദ്, ബി.രാജീവൻ,
െക.വിേനാദ് ചന്ദ്രൻ എന്നിവരുെടതു്.

പാശ്ചാത്ത്യ ഉത്തരാധുനിക ചിന്തകർ അവത�
രിപ്പിച്ച സങ്കല്പനങ്ങെള അവർ ഗുരു പഠനത്തിേല�
ക്കു് (Guru Studies) െകാണ്ടുവന്നു. വഴിത്തിരിവായ
അേന്വഷണങ്ങളാണു് അെതാെക്ക.

അതിെന പിൻപ്പറ്റിെക്കാണ്ടു് പലരും സമാന�
മായ വിധത്തിൽ വിസ്തരിച്ചു എഴുതുന്നുെണ്ടങ്കിലും, ചി�
ന്താപരമായി മൗലികതയുെട അഭാവം നിമിത്തമാ�
കാം പഴയകാര്യങ്ങളുെട പുനരാവിഷ്ക്കാരം മാത്രമായി
അവേശഷിക്കുന്നു…

Minorization ന്യൂനപക്ഷവല്ക്കരണെമന്നാണു്.
ന്യൂനീകരണെമന്നല്ല.

(െസപ്റ്റംബർ 2 മുതൽ 5 വെര ലഭിച്ച പ്രതികരണങ്ങളാണു് ഈ ലക്ക�
ത്തിലുള്ളതു്).

http://books.sayahna.org/ml/pdf/releases-aug-20.pdf
http://books.sayahna.org/ml/pdf/releases-aug-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
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